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66
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

Ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan
yhteistoiminnan järjestämistä varten on perustettu yhteiseksi toimielimeksi
kuntalain 77 §:n mukainen lautakunta, jossa on 12 jäsentä. Sopijakunnat
ovat Viitasaari, Pihtipudas, Saarijärvi, Karstula, Kinnula, Kyyjärvi,
Kannonkoski ja Kivijärvi. Lautakunta toimii Viitasaaren kaupungin
organisaatiossa ja on nimeltään 1.1.2018 alkaen Pohjoisen Keski-Suomen
ympäristölautakunta.

Lautakunnan tehtävistä ja kokousjärjestelyistä määrätään tarkemmin
toimialan toimintasäännössä ja isäntäkunnan hallintosäännössä.
Sopijakunnat ovat muuttaneet hallintosääntöjään siten, että niissä annetaan
sopimuksen mukaiset tehtävät isäntäkunnalle ja niiltä osin noudatetaan
isäntäkunnan hallintosääntöä.

Kokous kutsutaan koolle lautakunnan päättämällä tavalla. Kuntalain 58 §:n
mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Asioiden käsittelyssä oikeus päätöksentekoon vaihtelee kunnittain
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Ympäristöterveysvalvonta, eläinlääkintä ja eläinsuojelu
Päätöksentekoon oikeuttavat kunnat ja jäsenmäärät;
Saarijärvi (2 jäsentä) , Viitasaari (2 jäsentä), Pihtipudas (2 jäsentä), Karstula
(2 jäsentä), Kinnula (1 jäsen), Kyyjärvi (1 jäsen), Kannonkoski (1 jäsen) ja
Kivijärvi(1 jäsen).
Jäseniä yhteensä 12, kokouksessa läsnä oltava vähintään 7 jäsentä.

Ympäristönsuojelu
Päätöksentekoon oikeuttavat kunnat ja jäsenmäärät;
Viitasaari (2 jäsentä), Pihtipudas (2 jäsentä), Kannonkoski (1 jäsen),
Kivijärvi (1 jäsen), Kyyjärvi (1 jäsen) ja Kinnula (1 jäsen).
Jäseniä yhteensä 8, kokouksessa läsnä oltava vähintään 5 jäsentä.  

Rakennusvalvonta
Päätöksentekoon oikeuttavat kunnat ja jäsenmäärät;
Viitasaari (2 jäsentä), Pihtipudas (2 jäsentä), Kannonkoski (1 jäsen),
Kivijärvi (1 jäsen), Kyyjärvi (1 jäsen) ja Kinnula (1 jäsen).
Jäseniä yhteensä 8, kokouksessa läsnä oltava vähintään 5 jäsentä.

Päätös
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67
Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

Hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä
tavalla. Ympäristölautakunta voi käyttää pöytäkirjojen tarkastamisessa
sähköistä tarkastamismenettelyä tai pöytäkirjat voidaan tarkastaa ja
allekirjoittaa kokouspäivänä. Määräaika pöytäkirjan tarkastamiselle
sähköisesti on kolme päivää.

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa Viitasaaren, Pihtiputaan,
Kannonkosken, Kivijärven, Kyyjärven tai Kinnulan virallisista
kokousedustajista.

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Jyrki Koskelan ja Arto
Seppälän.

Päätös
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68
Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024 - 2025

412/200/2022

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta  25.10.2022 § 56

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimeen kuuluu ym pä ris tö ter veys val-
von nan, eläinlääkinnän ja eläinsuojelun osalta Saarijärven ja Viitasaaren
kau pun git, Pihtiputaan, Karstulan, Kinnulan, Kannonkosken, Kyyjärven ja
Ki vi jär ven kunnat.

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta yhteistoimintaan kuu lu vat
Vii ta saa ren, Pihtiputaan, Kannonkosken, Kyyjärven, Kinnulan ja Ki vi jär ven
kun nat.

Hallinnon vastuukuntana toimii Viitasaaren kaupunki. 
Toiminnan kustannukset jaetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti toi-
min taan osallistuvien kuntien kesken nettomenoista asukasluvun pe rus teel la
ra ken nus val von nan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden osalta.
Eläin lää kin nän osalta jako tapahtuu 70 % hyötyeläinten lukumäärän ja 30 %
asu kas lu vun perusteella. Hallinnon kustannukset on jaettu samassa suh tees-
sa kuin kunkin kun nan osuus nettokustannuksista (ilman hallintokuluja) on.

Ympäristötoimen talousarvio on laadittu palkkatoimistosta saatujen palkka-
ja henkilöstösivukulutietojen, vuoden 2022 toteumavertailujen sekä
ulkoisten ja sisäisten vuokra-, laite- ja materiaalikulutietojen perusteella.
Talousarviossa on huomioitu myös muut sisäiset erät, kuten hen ki lös tö hal-
lin non, palkkatoimiston, kirjanpidon ja atk-hallinnon osuus ku luis sa.

Kuntakohtaiset nettokustannukset on jaettu hallintoon, rakennusvalvontaan,
ympäristönsuojeluun, terveydensuojeluun, eläinlääkintään ja eläinsuojeluun
riippuen siitä, miltä osin kukin kunta on yhteistoiminnassa mukana.

Yhteistoiminta-alueen yhteinen talousarvio vuodelle 2023 on 1 926 899 eu-
roa. Vuoden 2022 talousarvio oli vastaavasti 1 687 759 euroa. Talousarvio
on kasvanut 14 %. Kasvu johtuu pääosin henkilöstömenojen kasvusta, mut-
ta myös rakennusvalvonnan lupatulojen laskusta ja ohjelmisto- ja sisäisten
ku lu jen noususta. 

Hallinnon talousarvio pienenee hieman (-1,4 %). Suurin kasvu on ra ken nus-
val von nan talousarviossa, joka kasvaa 80,6 % eli 95 000 euroa. Kasvu joh-
tuu pitkälti ohjelmistokulujen noususta (Lupapiste) ja kun ohjelmistokuluja
ei oltu budjetoitu vuodelle 2022 lainkaan, tulee ICT-palveluihin kasvua yh-
teen sä 55 000 euroa. Samalla lupatuloja on jouduttu laskemaan kuluvan
vuo den toteuman perusteella 30 000 euroa, sillä rakentaminen on maa il-
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man ti lan teen johdosta hiljentynyt. Ohjelmistokustannusten koh tuul lis ta mi-
ses ta on neuvottelut käynnissä. Myös tuulivoimahankkeita on pohjoisessa
Kes ki-Suo mes sa runsaasti vireillä, mutta rakennuslupavaiheeseen hankkeita
ei ole odotettavissa vielä ensi vuonna.

Ympäristönsuojelun (3,6 %) ja ympäristöterveysvalvonnan (2,6 %) ta lous-
ar viot kasvavat maltillisesti. Ympäristönsuojeluun on tehty varaus kol man-
nel le ympäristösihteerin viralle, mikä toteutuu käytännössä, mikäli Karstula
liit tyy yhteistoimintaan myös ympäristönsuojelun osalta. Ym pä ris tön suo je-
lus sa kasvua on henkilöstömenoissa ja jonkin verran sisäisissä erissä. Ym-
pä ris tö ter veys val von nas sa on suurin kasvu sisäisissä erissä sekä hieman
kas vua henkilöstömenoissa. Maksutuottoja on edelleen hieman nostettu ku-
lu van vuoden toteuman perusteella.

Eläinlääkinnän talousarvio kasvaa 12,9 % eli 122 000 euroa. Kasvu selittyy
pit käl ti henkilöstökulujen nousulla (94 000 euroa), mistä lähes puolet joh-
tuu virkaehtosopimuksen päivystyskorvausten korotuksesta. Lisäksi eläin-
lää kin tään on jyvitetty 0,2 htv:tä vastaavan eläinlääkärin palkkamenoista
(teh tä vää hoitaa valvontaeläinlääkäri). Muita isoja nousuja ovat sisäisten
erien kasvu n. 21 000 euroa, koulutus 3 000 euroa ja kalusto 5000 euroa (ra-
ha peritään klinikkamaksuina asiakkailta).

Eläinsuojelun talousarvio nousee myös 71,8 % eli 24 000 euroa. Eläin suo je-
lun tiimissä työskentelee kaksi valvontaeläinlääkäriä, joista toinen hoitaa
myös vastaavan eläinlääkärin tehtäviä. Toinen viroista on uusi ja henkilö on
aloit ta nut tehtävässä kesäkuussa 2022. Valtio korvaa eläinsuojelu- ja eläin-
tau ti val von nan tehtävät, joihin käytettävä aika on noin 1 htv. Valtion kor-
vaa mien tehtävien lisäksi valvontaeläinlääkärit tekevät laitos- ja al ku tuo tan-
non valvontaa, mutta jäljelle jäävä 0,8 htv:tä ei vuosilomat yms. huo mioi-
den kuitenkaan tällä hetkellä riitä valvonnan suorittamiseen ko ko nai suu des-
saan. Eläinsuojelun talousarvion kasvu joh tuu henkilöstömenoista ja lisäksi
kas vua on myös sisäisissä erissä.

Ympäristötoimessa talousarviossa ei esitetä uusia investointeja.

Talousarvio lähetetään yhteistoimintaan osallistuville kunnille lausunnolle
kokouskäsittelyn jälkeen. Talousarviosta annettava mahdollinen lausunto
pyydetään toimittamaan ympäristötoimen toimialajohtajalle osoitettuna
18.11.2022 mennessä.

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väk-
syt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hy väk sy mi-
sen yhteydessä valtuuston on myös hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuot-
ta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on suunnitelman en sim-
mäi nen vuosi.
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Kunnanhallitus vastaa kuntalain 39 §:n mukaan taloudenhoidosta ja val-
tuus ton päätösten valmistelusta. Käytännössä talousarvion ja ta lous suun ni-
tel man laadinta tapahtuu kunnanhallituksen antamien laadintaohjeiden ja ai-
ka tau lun mukaan.

Oheismateriaali:
- Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus v. 2023, kuntakohtaiset kus tan-
nuk set
- Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus v. 2023, toimiala yhteensä
- Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus v. 2023, Viitasaaren kaupungin
osuus
- Ympäristölautakunnan talousarvion tekstiosa vuodelle 2023

Lisätiedot: Ympäristötoimen toimialajohtaja Sari Flyktman
puh. 044 459 7385.

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Ympäristölautakunta tutustuu laadittuun ympäristötoimen talousarvioon
vuo del le 2023 sekä talousarvioon liittyvään oheismateriaaliin. Suun ni tel ma-
vuo siin 2024 ja 2025 ei ole tulossa merkittäviä muutoksia vuoteen 2023
näh den. Talousarvio ja oheismateriaali toimitetaan jäsenkunnille lau sun nol-
le.

Mahdolliset lausunnot on toimitettava ympäristölautakunnan käsittelyyn
18.11.2022 mennessä. 

Päätös Hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että Jouko Huumarkangas liittyi kokoukseen
teams-yhteyden kautta klo 14.10 tämän asian käsittelyn aikana.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  31.10.2022 Ote sopijakunnat, talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä

 ____________

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

Talousarvioehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa Saarijärven kaupunki
se kä Karstulan, Kyyjärven, Kivijärven ja Pih ti pu taan kunnat. Karstulan ja
Kyy jär ven kunnat ilmoittivat, että heillä ei ole lausuttavaa talousarviosta ja
Ki vi jär ven ja Pihtiputaan kunnat ovat todenneet lausunnoissaan, ettei heillä
ole huomautettavaa talousarviosta. Saarijärven kaupungin lausunnossa to de-
taan seuraavaa: "Vuoden 2022 kehyksessä oli varauduttu yhteensä 403 000



VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2022 9

Pohjoisen Keski-Suomen
ympäristölautakunta

§ 56 25.10.2022

Pohjoisen Keski-Suomen
ympäristölautakunta

08.12.2022

eu ron kokonaiskustannuksiin. Eläinlääkinnän toimenpiteisiin tehdyt li sä va-
rauk set nostavat Saarijärven maksuosuutta siten, että kokonaisbudjetti on
427 000 €, eli 24 000 euroa yli asetetun kehyksen. Ilman eläinlääkintään
pää tet ty jä toimenpiteitä esitetty Saarijärven maksuosuus olisi ylittynyt ase-
te tus ta kehyksestä maltillisesti. Saarijärven kaupunki kehottaa, että ta lou-
del li sen tilanteen johdosta talousarvion kasvu tulisi saada mal til li sem mak-
si."

Eläinlääkinnän korotukset koostuvat lähes yksinomaan henkilöstökulujen
kas vus ta. Eläinlääkinnän henkilöstökulut perustuvat virkaehtosopimusten
mu kai siin korotuksiin. Omaehtoisia palkan- tai päivystyskorvausten ko ro-
tuk sia ei tehdä. Henkilöstöresurssit on mitoitettu niin, että lakisääteiset pal-
ve lut pystytään tuottamaan päivystykset mukaan lukien.

Ympäristölautakunnan 25.10.2022 § 56 käsiteltyyn talousarvioon ei ole teh-
ty muutoksia.

Oheismateriaali:
- Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus v. 2023, kuntakohtaiset
kustannukset
- Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus v. 2023, toimiala yhteensä
- Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus v. 2023, Viitasaaren kaupungin
osuus
- Ympäristölautakunnan talousarvion tekstiosa vuodelle 2023

Lisätiedot: Ympäristötoimen toimialajohtaja Sari Flyktman, 
puh. 044 459 7385

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Ympäristölautakunta vahvistaa ympäristötoimen talousarvion vuodelle
2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024 - 2025.

Päätös

Muutoksenhaku

Toimenpiteet

 ____________



VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2022 10

Pohjoisen Keski-Suomen
ympäristölautakunta

08.12.2022

69
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden vahvistaminen v. 2023

672/112/2017

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

Kunnaneläinlääkärin eläke määräytyy kunnan maksaman virkapalkan li säk-
si toimenpidepalkkioista, jotka eläinlääkäri perii eläinten omistajilta ja hal-
ti joil ta. Kunnan tulee vahvistaa kalenterivuoden loppuun mennessä kullekin
eläin lää kä ril le toimenpidepalkkioiden määrän seuraavaksi vuodeksi.

Vahvistettujen toimenpidepalkkioiden mukaan määräytyvät työnantajan ja
pal kan saa jan eläkemaksut. Vuoden 2023 palkkioiden enimmäismäärä on
54 083,52  euroa.

Kunnan monijäsenisen toimielimen on tehtävä päätös eläinlääkäreiden toi-
men pi de palk kioi den määrästä ja vahvistettu päätös on toimitettava Kevaan
31.1.2023 mennessä. Vahvistuspäätöksessä on il moi tet ta va palkkioiden
enim mäis mää rä eläinlääkäreittäin. Vah vis ta mis het kel lä avoimena oleville
vi roil le tulee vahvistaa palkkioiden määrä arvioina.

Kunnan vahvistaman palkkion tulee olla oikeassa suhteessa eläinlääkärin
vir ka työs tään tai päivystäjän päivystysaikana saamiin palkkioihin. Vah vis-
tus pää tös tä ei voi tehdä suoraan eläinlääkärin verotustietojen perusteella.
Vah vis tet ta vat palkkioiden määrät voivat vaihdella eläinlääkäreittäin.

Päivystysrenkaaseen kuuluvien yhteispäivystyksessä olevien eläin lää kä rei-
den palkkiot vahvistaa ja ilmoittaa vain se kuntatyönantaja, jonka virassa
eläin lää kä ri on. Vahvistuspäätöksessä tai liitteessä on ilmoitettava, mitkä
kun nat kuuluvat päivystysrenkaaseen sekä mistä lukien kunta on kuulunut
päi vys tys ren kaa seen.

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi vastaa Saarijärven, Viitasaaren,
Pih ti pu taan, Karstulan, Kinnulan, Kyyjärven, Kannonkosken ja Kivijärven
kun nal li ses ta eläinlääkäripalvelusta. Viitasaaren kaupunki toimii ym pä ris tö-
toi men vastuukuntana. Alue on jaettu kahteen päivystysalueeseen:
- pohjoinen: Viitasaari, Pihtipudas, Kinnula
- eteläinen: Saarijärvi, Karstula, Kyyjärvi, Kivijärvi, Kannonkoski

Päätöksessä tulee olla tieto siitä, mitä palkkioiden määrää käytetään va ki-
nai sen eläinlääkärin sijaisilla ja muilla tilapäisillä viranhaltijoilla sekä vii-
kon lop pu- ym. päivystäjillä, jotka eivät ole vakinaisessa virassa. Sijaisten ja
ul ko puo lis ten päivystäjien toimenpidepalkkiot voidaan vahvistaa vuo si palk-
kio na (360 päivää) tai päiväpalkkiona. Kun palkkio on vahvistettu päi vä-
palk kio na, on se käytävä päätöksestä ilmi. Osa-aikatyötä tekevien eläin lää-
kä rei den toimenpidepalkkioiden määrän tulee olla suhteessa tehtyyn työ ai-
kaan. Vahvistettava palkkio on työajan suhteessa laskettu osuus siitä toi-
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men pi de palk kios ta, joka henkilölle olisi kokoaikatyötä tehdessä vahvistettu.

Liite 1:
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden vahvistaminen v. 2023
(esitellään kokouksessa lautakunnan jäsenille, salassa pidettävä, jul ki suus la-
ki 621/1999 24 § 1 mom. 23 kohta).

Lisätiedot: Ympäristötoimen toimialajohtaja Sari Flyktman,
puh. 044 459 7385.

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Ympäristölautakunta vahvistaa eläinlääkäreiden eläinlääkintähuoltolain 19
§:n mukaiset toimenpidepalkkiot vuodelle 2023 erillisen liitteen 1 mu kai-
ses ti.

Päätös

Muutoksenhaku

Toimenpiteet
 ____________
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70
Ympäristölautakunta / Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat ja raportit v. 2023

412/200/2022

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

Viitasaaren kaupunginhallituksen ja Pihtiputaan kunnanhallituksen an ta-
mas ta talousarvion laadintaohjeessa ohjeistetaan lautakuntia sisäisestä val-
von nas ta seuraavasti. "Riskienhallinnan suunnitelmallisuuden edistämiseksi
on kullakin toimialalla laadittava sekä vuosittainen sisäisen valvonnan
suun ni tel ma että riskien ja vaarojen arviointilomakkeisto, jotka lautakunta
hy väk syy talousarviokäsittelyn yhteydessä."

Ympäristölautakunta on valinnut kokouksessaan 27.9.2021 § 44 sisäiset tar-
kas ta jat toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2023 

Ympäristötoimen toimialajohtaja on laatinut riskien tunnistamiseen ja ana-
ly soin tiin liittyvät asiakirjat vuodelle 2023. 

Oheismateriaali: (toimitetaan sähköpostitse)
- Wiitaunionin riskien tunnistaminen ja analysointi 2023
- Wiitaunionin sisäisen valvonnan toteutumisen seurantalomake 2023

Lisätiedot: Ympäristötoimen toimialajohtaja Sari Flyktman,
puh. 044 459 7385.

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Ympäristölautakunta pyytää sisäisiä tarkastajia laatimaan sisäisen tar kas tuk-
sen toimintasuunnitelman vuodelle 2023 sekä hoitamaan suunnitelman mu-
kai sen sisäisen tarkastuksen vuoden 2022 osalta.

Ympäristölautakunta käy läpi ympäristötoimen toimialajohtajan val mis te le-
mat sisäisen valvonnan toteutumisen seurantalomakkeen ja ym pä ris tö toi-
men riskien kartoituksen, analysoinnin sekä toimenpideohjelman ja hy väk-
syy siihen liittyvät ehkäisevät toimenpiteet.

Päätös

Muutoksenhaku

Toimenpiteet

 ____________
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71
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi / Ympäristölautakunnan toimintasäännön
tarkistaminen

525/014/2016

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

Viitasaaren kaupungin hallintosäännöstä on jätetty pois jo vuonna 2006 ym-
pä ris tö lau ta kun nan alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta eri tyis lain sää dän-
nön osalta. Ratkaisuvalta on siirretty viranhaltijoille ympäristölautakunnan
toi min ta sään nöl lä. Useampien erityislakien henki on se, että kunta päättää
en sin toimivaltaisen viranomaisen ja viranomainen voi sitten antaa pää tän-
tä val taan sa alaiselleen viranhaltijalle.

Ympäristölautakunnan valvontaan kuuluu lukuisia lakeja, jotka muuttuvat
ja uudistuvat hyvin lyhyellä aikavälillä. Tästä syystä lautakunnan oma toi-
min ta sään tö on hallintosääntöä joustavampi menettely muutoksissa. Mah-
dol li sim man nopean ja joustavan toiminnan varmistamiseksi viranhaltijoille
de le goi daan lähtökohtaisesti kaikkien ympäristölautakunnan valvontaan
kuu lu vien säädösten mukaiset tehtävät: valvontaoikeus, ilmoitusten kä sit te-
ly, hyväksyminen sekä pakkokeinot, jotka lain mukaan voidaan delegoida. 

Yleisesti viranhaltijoille ei delegoida uhkasakon, teettämisuhan tai kes keyt-
tä mis uhan asettamisia sekä hyväksynnän peruuttamista.

Päivitetyn toimintasäännön muutokset:
- Poistettu virheellinen merkintä kohdasta Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus
(TsL 44 §, 45 §, 47 §); ympäristösihteeri
- Lisätty delegointi myös ympäristöterveystarkastajalle kohtaan ”Määräys
mark ki noil ta poistamiseksi (ElintL 57 §)”
- ”Elintarvikevalvonnan seuraamusmaksun määrääminen (ElintL 67 §)” on
de le goi tu ympäristöterveystarkastajille, eläinlääkäreille ja toimialajohtajalle
- Poistettu kumottu säännös; Tartuntatautilaki 1227/2016, Elintarvike- ja
ter vey den suo je lu lain mukaisen viranomaisen tarkastusoikeus (TtL 59b
4mom)
- Korjattu pykälät kohdassa "Rakennusluvan, toimenpideluvan, pur ka mis lu-
van, tilapäisen uudisrakennuksen rakennusluvan ja maisematyöluvan myön-
tä mi ses tä sekä ilmoitusmenettelyn käyttämisestä"; MRL 130, 129, 176, 126
a §:t -> MRL 125, 126, 126a, 127, 128, 129, 130, 176 §:t
- Rakennusrasitteen perustaminen, muuttaminen ja poistaminen (MRL
158§, 158a§, 159§, MRA 80§) on delegoitu rakennustarkastajille
- Aidan rakentamisvelvollisuudesta, aidan laadusta ja sijoituksesta sekä
kus tan nus ten jakautumisesta määrääminen (MRA 82§) on delegoitu ra ken-
nus tar kas ta jil le
- Kaikki viranhaltijat on valtuutettu omalla toimialallaan tutkintapyynnön
te ke mi seen poliisille
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Muutokset on tehty toimintasäännön ajantasaistamiseksi muuttuneen lain-
sää dän nön osalta sekä toiminnan sujuvoittamiseksi lisäämällä delegointeja
maan käyt tö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä elintarvikelain mukaisissa
teh tä vis sä. Tutkintapyynnön tekemiseen on tullut valtuuttaa kaik ki vi ran hal-
ti jat siltä osin, kuin he muutoinkin vastaavat virkatehtävistä alal laan. Tut-
kin ta pyyn nön tekeminen tulee tapahtua viivytyksettä. Lainsäädäntö vel voit-
taa viranomaisen tekemään ilmoituksen laissa määriteltyjen tekojen, rik kei-
den tai laiminlyöntien perusteella. Velvoitteesta voi poiketa vain, jos te ko
tai laiminlyönti katsotaan vähäiseksi.

Oheismateriaali:
- Ympäristölautakunnan päivitetty toimintasääntö

Lisätiedot: Ympäristötoimen toimialajohtaja Sari Flyktman
puh. 044 459 7385

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Ympäristölautakunta hyväksyy Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen /
Ym pä ris tö lau ta kun nan toimintasäännön. Päivitetty toimintasääntö astuu
voi maan 15.12.2022

Lisäksi ympäristölautakunta oikeuttaa alaisensa viranhaltijat käyttämään
toi min ta sään nös sä määriteltyä ratkaisuvaltaa, tarkastus- ja tie dok si saan ti oi-
keut ta Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen yhteistoiminta-alueella.

Päätös

Muutoksenhaku

Toimenpiteet

 ____________
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Eläinlääkintä / Päivystysvapaamenettely

555/110/2022

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimessa on ollut käytössä päi vys tys va-
paa ko kei lu jo vuoden 2020 alusta alkaen. Kokeilun käyttöönotossa oli haas-
tei ta sen vuoksi, että virkoja ei saatu täytettyä eikä järjestelyä va jaal la hen-
ki lös töl lä ollut mahdollista säännönmukaisesti toteuttaa. Kokeilun tar koi-
tuk se na on ollut selvittää py styttäi siin kö päivystysvapailla ke ven tä mään ti-
heäs tä päivystysvastuusta ai heu tu vaa työkuormaa niin, että sillä voi tai siin
pa ran taa eläinlääkärien jak sa mis ta ja kokoaikaisen viran tekeminen oli si
mie le käs tä. Lisäksi kokeilulla sel vi tet tiin sitä, pystytäänkö päi vys tys va paat
hoi ta maan sisäisin järjestelyin ja hy väl lä vuorosuunnittelulla.

Ympäristötoimen alueella päivystystiheys on 1/4. Eläinlääkäriliiton suositus
on korkeintaan 1/5. Ympäristötoimessa on jo aiemmin, vuonna 2016, jär jes-
tet ty kokeilu päivystysalueiden yhdistämisestä, jolloin olisi saavutettu päi-
vys tys ti heys 1/8. Tästä tuli kuitenkin negatiivista palautetta sekä eläin lää kä-
reil tä että asiakkailta, mistä syystä kokeilua ei otettu käytäntöön. Päi vys tys-
aluei den yhdistäminen olisi lisännyt matka-aikoja tuotantoeläintiloille huo-
mat ta vas ti nykyisestä. Ny kyi sel lä kahden päivystysalueen järjestelmällä on
myös pystytty tur vaa maan päivystyksen toiminta äkillisessä tilanteessa,
esim. toisen alueen päi vys tä jän sairastuttua, kun korvaavaa päivystäjää ei
ole nopeasti onnistuttu löy tä mään. Kahden päivystysalueen jakoa on pidetty
mo nel la tapaa järkevänä.

Toisena vaihtoehtona päivystystiheyden laskemiselle on ollut myös yhden
uu den praktikon viran perustaminen molemmille päivystysalueille. Tällöin
mo lem mil la alueilla olisi ollut viisi eläinlääkäriä töissä. Päiväaikaista työtä
ei kuitenkaan arvioitu olevan riittävästi viidennelle eläinlääkärille, joten täs-
tä vaihtoehdosta luovuttiin.

Päivystysvapaakokeilussa jokaisen ar ki päi vys tyk sen jälkeinen päivä on päi-
vys tys va paa ja vii kon lop pu päi vys tyk ses tä tulee edelleen vir ka eh to so pi muk-
sen mukaisesti kaksi päi vys tys va paa ta. Virkaehtosopimuksessa vä him mäis-
mää rä nä on yksi päivystysvapaa nel jäs tä ar ki päi vys tyk ses tä (=64 h). Pai kal-
lis so pi muk ses sa ei tällä hetkellä ole korotusta virkaehtosopimuksen mu kai-
siin päivystysvapaisiin. Kokeilu on lisännyt näin ollen päivystysvapaita kol-
me päivää kuukaudessa. Ko kei lus sa päivystysvapaa on kuitenkin tul lut pi-
tää heti päivystyksen jälkeisenä päi vä nä, jolloin päivystyksiä ei ole voi nut
ker ryt tää ja ne vastaavat par hai ten tarkoitukseensa eli päivystyksestä toi pu-
mi seen. Kerrytetyille päi vys tys va paa jak soil le on usein ollut tarpeen pal ka ta
si jai nen mm. päällekkäisten va pai den vuoksi, mutta kokeilun mukaisella
jär jes te lyl lä heti pidettävät va paat on pystytty sijaistamaan sisäisesti. Eläin-
lää kä rien kokemuksen mukaan tä mä toimii hyvin, koska päivätyön te ke mi-
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nen on tehokkaampaa riittävän le po ajan ansiosta. Näin ollen sijaiskuluissa
on sääs tet ty aiempaan verrattuna.

Käytännössä mo lem mil la päivystysalueilla on aina kolme eläin lää kä riä töis-
sä ja yksi päi vys tys va paal la. Päivystysvapaamenettelyllä täytetään myös vir-
ka eh to so pi muk seen kir jat tu vaatimus viikkolevon pituudesta (LS-sopimus,
lii te 5:3 §). Si jai sil le on kuitenkin edelleen sallittu mahdollisuus vir ka eh to-
so pi muk sen mukaisiin päi vys tys va pai siin, jolloin päivystysvapaat on si joi-
tet tu kokonaisuudessaan si jai suus pät kän loppuun heidän tahdostaan. Päi-
vys tys va paal la työskentelyä ei myöskään ole kielletty, vaan eläinlääkärit
voi vat hyödyntää vapaan niin räs tiin jääneisiin paperitöihin kuin vaikka va-
ra ta päivälle enemmän aikaa ja kes kit ty mis tä vaativan leikkausajan.

Järjestely ei tuo kunnille lisäkustannuksia, mutta sillä voidaan kokeilun tu-
los ten perusteella vaikuttaa eläinlääkärien jaksamiseen, kokoaikaisten vir-
ko jen houkuttelevuuteen ja va ki nais ten eläinlääkäreiden pysymiseen vi rois-
sa. Tämä on myös asiakkaiden etu, kun eläinlääkärit eivät vaihdu jatkuvasti.
Val ta kun nal li sen eläin lää kä ri pu lan ollessa jälleen pahimmillaan, järjestely
on myös yksi kilpailuetu. 

Oheismateriaali:
- Eläinlääkärien perustelut päivystysvapaakokeilun muuttamisesta py sy väk-
si toimintatavaksi

Lisätiedot: ympäristötoimen toimialajohtaja Sari Flyktman, 
puh. 044 459 7385 ja vastaava eläinlääkäri Tuuli Laukkanen, 
puh. 040 648 2764

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

 Päivystysvapaakokeilun myötä eläinlääkärit hakeutuvat kokoaikaisiin vir-
koi hin ja yhteistoiminta-alueen pitovoima on lisääntynyt. Järjestelmä on li-
sän nyt työssä jaksamista. Päivystysvapaajärjestelyllä voidaan kompensoida
kor keaa päivystystiheyttä, jonka laskemiseen ei ole muita taloudellisesti ja
toi min nal li ses ti järkeviä vaihtoehtoja. Päivystysvapaajärjestely ei lisää kun-
tien kustannuksia, vaan pikemminkin vähentää niitä, kun päivystysvapaat
on pystytty sijaistamaan sisäisesti. Kokeilun myötä rek ry toin ti tar peet ovat
vä hen ty neet siitä huolimatta, että eläinlääkäripula on val ta kun nal li ses ti kiih-
ty nyt.

 Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta katsoo, että päi vys tys va paa-
ko kei lu on perusteltua ottaa vakituisesti käyttöön. Kokeilun va ki nais ta mi-
nen vaatii paikallissopimuksen uusimista, joten siitä on järjestettävä eril li-
nen neuvottelu.

Päätös
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Muutoksenhaku

Toimenpiteet

 ____________
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73
Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi / Ympäristöterveysvalvonnan maksutaksan päivitys
2023

633/210/2021

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan val-
von ta vi ran omai sen hoitamista tehtävistä peritään maksu oheismateriaalina
ole van maksutaksan perusteella. Maksut perustuvat seuraaviin lakeihin:
Terveydensuojelulaki (763/1994)
Elintarvikelaki (297/2021)
Tupakkalaki 8549/2016)
Lääkelaki (395/1987) (Nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin lupa)

Taksan perustella peritään maksu mm. seuraavista suoritteista:
Ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä tai hyväksymispäätöksistä. 
Hyväksytyn valvontasuunnitelman mukaisesta tarkastuksesta ja muusta val-
von nas ta. Toiminnanharjoittajan pyytämistä todistuksista ja lausunnoista,
jot ka eivät kuulu lakisääteisiin tehtäviin. Näytteenotosta (talous- ja ui ma ve-
det, sisäilmanäytteet, materiaalinäytteet, elintarvikenäytteet ym.), ter veys-
hai tan selvittämistä koskevista jatkotarkastuksista, mittauksista, näyt teen-
otois ta yms.

Taksaehdotuksessa valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 65 euroa, käyn-
ti mak su 35 euroa ja näytteenottomaksu 70 euroa.  Tuntihintaa on edellisen
ker ran korotettu 2019 taksaan. Käynti- ja näytteenottomaksut ovat olleet sa-
man hin tai sia tätäkin kauemmin.  Perusteena korotuksille on kohonneet tuo-
tan to kus tan nuk set. 

Muutokset taksassa.
 Tuntihinta nousee 60 eurosta 65 euroon.
 Käyntimaksu nousee 30 eurosta 35 euroon.
 Näytteenottomaksu nousee 50 eurosta 70 euroon
 Taksan maksutaulukoita muokattu huomioimaan paremmin val ta kun-

nal li nen riskiluokitus. 
 Laitosten hakemusten käsittelymaksulle määritelty ”hintahaitari”, joka

ot taa huomioon paremmin erilaiset laitostyypit ja koot.
 Tupakan ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan muu tos il moi tuk-

sel le määritelty hinta.
 Poistettu vesilaitosten ja uimahallien valvontatutkimusohjelmien päi vi-

tyk seen liittyvä maksu. Ao. ohjelmien päivitys kuuluu Valviran tul kin-
nan mukaan perusmaksun piiriin.

Oheismateriaali:
- Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi / Ympäristöterveysvalvonnan
mak su tak sa 2023 
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Lisätiedot: Vastaava ympäristöterveystarkastaja Janne Litmanen,
puh. 044 4598563

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Ympäristölautakunta hyväksyy oheismateriaalina olevan Pohjoisen Kes-
ki-Suo men ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan taksan.
Taksa astuu voimaan 1.1.2023

Päätös

Muutoksenhaku

Toimenpiteet
____________
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74
Ilmoitusasiat / Talous-, henkilöstö-, ympäristöterveysvalvonta, eläinlääkintä ja eläinsuojelu

51/000/2022

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

1.
Vastaava ympäristöterveystarkastaja
- Viranhaltijapäätökset aj. 20.10. - 17.11.2022, oheismateriaali.

2.
Pihtiputaan kunta / kunnanvaltuusto
- Pöytäkirjanote 31.10.2022 / Selvitykset v. 2021 arviointikertomuksessa
esi tet tyi hin havaintoihin ja johtopäätöksiin.

3.
Viitasaaren kaupunki / kaupunginvaltuusto
- Pöytäkirjanote 14.11.2022 § 85 / Kuntalaisaloite toimenpiteistä
malminetsintähankkeen estämiseksi Kärnän alueella.

4.
Sopimus eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen
toistaiseksi.

Lisätiedot: Ympäristötoimen toimialajohtaja Sari Flyktman,
puh. 044 459 7385.

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 

Päätös

Muutoksenhaku

Toimenpiteet
 ____________
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75
Lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle Viitasaaren kaupungin alueelle kohdistuvasta
malminetsintälupahakemuksesta

547/000/2022

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää kaivoslain (10.6.2011/621)
37 §:n nojalla lausuntoa Viitasaaren kaupungin alueelle kohdistuvasta mal-
min et sin tä lu pa ha ke muk ses ta. Erityisesti Tukes pyytää mainintaa tut ki mus-
suun ni tel man mukaisen toiminnan vaikutuksista alueen kaavatilanteeseen,
ym pä ris tö- ja muista vaikutuksista.

Lausunto tulee toimittaa, lupatunnus ML2022:0003 mainiten, viimeistään
14.12.2022. Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Tukesin internet-sivuilla:
https://tukes.fi/malminetsintaluvatja-valtaukset
Lisätietoja Esa Tuominen puh. 029 5052 018 esa.tuominen@tukes.fi tai
kaivosasiat@tukes.fi

Hakemus

Hakija: Akkerman Finland Oy
Lupa-alueen nimi: Kolima
Lupatunnus: ML2022:0003
Alueen sijainti ja koko: Viitasaari, 844,4 ha.

Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta
Hakija etsii alueelta kuparia, sinkkiä, lyijyä, hopeaa, kultaa ja kobolttia.
Tut ki mus me ne tel mät ovat tavanomaisia malminetsinnän tut ki mus me ne tel-
miä, kuten geofysikaaliset tutkimukset, kairaus, kairasydänten näytteenotto
se kä magnetometrinen mittaus.

Kaavoitustilanne
Kolima-järven ranta-alueella on voimassa rantayleiskaava. Muu alue on
pää osin maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, mukana myös joitain asuin- ja
lo ma-asun to aluei ta. Maakuntakaavassa alue on maa- ja biotalouteen tu keu-
tu vaa aluetta sekä kulttuuriympäristön vetovoima-aluetta. Alueen ym pä ris-
tös sä on myös maakunnallisesti arvokaita maisema-alueita.

Luonnonsuojelu
Lupa-alueen itäpuolella sijaitsee Toulatkankaan pohjavesialue. Tämä ja Na-
tu ra 2000 suojeluohjelmaan kuuluvat alueet on rajattu pois lu pa ha ke mus-
alu ees ta.
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Muun lainsäädännön rajoitukset
Alueelta ei ole löydetty arkeologisia kohteita eikä alueella ole hautausmaita.
Alu een halki kulkee valtatie 77, sekä toissijaisia päällystettyjä teitä ja met-
sä au to tei tä. Alueen itäpuolella on Toulatkankaan pohjavesialue no.
0993101.

Arvio alueella olevista kaivosmineraaleista ja selvitys, mihin arvio perustuu
Hakijan tekemän arvion perusteella alue on potentiaalinen VMS-tyyppisille
pe rus te mal li esiin ty mil le, jotka voivat sisältää ekonomisia määriä kuparia,
sink kiä, lyijyä, hopeaa, kultaa ja kobolttia. Arvio perustuu paikallisten ke-
rää miin mineralisoituneisiin kansannäytteisiin ja Geologian tut ki mus kes-
kuk sen vuosina 1957-1978 tekemiin systemaattisiin tutkimuksiin, joiden
pe rus teel la se on raportoinut Kärnän nimellä tunnetun esiintymän. Alue si-
joit tuu Vihanti-Pyhäsalmi malmivyöhykkeelle, jolle VMS-tyyppiset mi ne ra-
li saa tiot ovat tyypillisiä.

Arvio perustuu myös hakijan omiin havaintoihin vanhoista kairarei'istä sekä
ha ki jan teettämään ja tanskalaisen SkyTEM yhtiön operoimaan EM-len to-
mit tauk seen Koliman varausalueella (VA2020:0005).

Tutkimusmenetelmät, -välineet ja aikataulu
Vaihe 1: Ensimmäinen vuosi
- Kaikkien aikaisempien tutkimusten ja tulosten kokoaminen, yh te näis tä mi-
nen sekä analysointi.
- Yksityiskohtainen lennokilla suoritettu magnetometrinen mittaus.
- GTK:n kairaamien kairasydänten systemaattinen uudelleen loggaus ja
näyt teen ot to.
- Mahdollisia geokemiallisia tutkimuksia, kuten ns. MMI-tutkimus.
- Alustava ympäristötutkimus, jossa tunnistetaan alueen luonnon sekä so si-
aa li ses ti, kulttuurisesti ja historiallisesti herkät alueet.
- Maastossa tehtävät geofysikaaliset tutkimukset, kuten indusoitu po la ri saa-
tio- ja sähkömagneettiset mittaukset.
- Näytteenottokohteiden määrittäminen ja niiden hierarkisointi.

Vaihe 2: Toinen - neljäs vuosi
- Kohteiden kairaus ja muu koneellinen näytteenotto
- Kairasydänten raportointi ja näytteiden analysointi
- Kerätyn tiedon analysointi, kairareikien geofysikaalisia mittauksia.
- Näytteenotto ja tutkimus voi vaatia tutkimusmontutusta kaivurilla. Tut ki-
mus mont tu ja ei uloteta viittä metriä syvemmälle eikä myöskään pohjaveden
pin nan alapuolelle. Montut ennallistetaan, kun tutkimustieto ja näytteet on
saa tu.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
Suunnitellusta kenttätyöstä ei aiheudu kaivannaisjätettä. Kairauksessa syn-
ty vä kivisoija kerätään pois.
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Vaikutukset ympäristön- ja luonnonsuojeluun, vesistöihin, pohjaveteen, ih-
mi seen ja maa- tai kallioperään
Kaikki malminetsinnän mahdolliset vaikutukset minimoidaan mukaan lu-
kien kairaus, kairauspaikkojen valmistelu ja kulkureitit. Kairauspaikkojen
sii vous ja entisöinti suoritetaan maanomistajien kanssa yhteistyössä. Mah-
dol li set puiden hakkuut korvataan olemassa olevien sääntöjen ja määräysten
pe rus teel la.
Mikäli kairauksia suoritetaan, pidetään kairausvesi suljetussa systeemissä ja
mah dol lis ten vuotojen pääsy pintavesiin estetään. Kairauslaitteilla otetaan
käyt töön tiukat ennaltaehkäisevät toimenpiteet, jotta vältetään öljy- ja voi te-
lu ai nei den vuodot.
Ajoneuvojen käyttö rajoitetaan olemassa oleville teille ja kulku-urille, poik-
keuk se na kairauslaitteiston kuljettaminen kairapaikoille, jonne ei ole mah-
dol lis ta päästä teitä tai kulku-uria pitkin.
Kenttätyöt ajoitetaan huomioiden lintujen ja muiden eläinten pesimäkausi.
Kos teil la alueilla kairataan vain talvikaudella, kun maa on jäässä.

Hakijan ehdotus vakuudeksi hakemuksessa esitetylle toiminnalle ja pe rus te-
lu
Hakija on valmis antamaan pankkitakauksen suomalaisesta pankista. Ta-
kauk sen määrä suhteutetaan alueen luontoon, sen ominaispiirteisiin sekä
suun ni tel len toiminnan laajuuteen.

Selvitys jälkitoimenpiteistä malminetsintälupa-alueella toiminnan lo pet ta-
mi sen jälkeen
Malminetsintä toteutetaan parhaiden käytettävissä olevien käytäntöjen mu-
kai ses ti, jotka Kaivosteollisuus ry on määritellyt malminetsintä- op paas-
saan.
Töiden päätyttyä mahdolliset vahingot dokumentoidaan ja palautetaan al ku-
pe räi seen tilaan. Jos kairareikään jätetään suojaputki, se leikataan 20-30 cm
kor keu del ta maasta ja tulpataan.
Alueelle ei ole tarkoitus rakentaa tilapäisiä rakenteita eikä alueelle odoteta
jää vän merkittäviä muutoksia nykytilanteeseen verrattuna.

Ympäristötoimen taustaselvitys

Pohjavesialueet
Mal min et sin tä alue rajautuu Kokkolanniemen 1-luokan pohjavesialueeseen,
mis sä sijaitsee Kokkolanniemen vedenottamo, ja malminetsintäalueen lä hei-
syy des sä sen itäpuolella sijaitsee Toulatkankaan 1-luokan pohjavesialue,
mis sä sijaitsee Luukkaanniemen vedenottamo. Nämä pohjavesialueet ovat
Vii ta saa ren kaupungin vedenhankinnan kannalta tärkeimpiä ja tällä hetkellä
pää osa Viitasaaren kaupungin juomavedestä tulee Luukkaanniemen ve den-
ot ta mol ta. Kokkolanniemen vedenottamon vedenlaatuun on vaikuttanut jär-
vi ve den rantaimeytyminen. 

Kokkolanniemen pohjavesialue ja osittain Toulatkankaan pohjavesialue si-
joit tu vat Koliman rantayleiskaavan alueelle. Kaavassa on annettu seuraava
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poh ja ve den suojelua koskeva kaavamääräys:
Pohjaveden muodostumisalue suoja-alueineen. 
Alueen rakentamisella tai muulla maankäytöllä ei saa vaarantaa poh ja ve-
den puhtautta. Alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka voisivat vaarantaa
poh ja ve den laatua. Alueella tehtävistä viemäröintitöistä, jotka eivät liity ra-
ken nus lu paan, tulee tehdä ilmoitus vesiviranomaiselle ennen työhön ryh ty-
mis tä.
Koliman rantayleiskaavan muutoksessa on annettu seuraava pohjaveden
suo je lua koskeva kaavamääräys:
Pohjavesialueilla (pv) on noudatettava pohjavesialueen suo je lu suun ni tel-
man määräyksiä.

Viitasaaren kaupungin pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on hyväksytty
kau pun gin val tuus tos sa 12.4.2021 ja se tulee ottaa huomioon hankkeen
suun nit te lus sa. 

Pintavedet
Kärnä-Kymönkoski jokireitti ja Ilmojärvi on luokiteltu ekologisesti erin-
omai seen tilaan. Muut lähialueen vesistöt ovat ekologisesti hyvässä tilassa.

Luonnonsuojelualueet
Malminetsintäalueeseen rajautuu tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee
usei ta luonnonsuojelualueita:
- Kolima-Keitele -koskireitti, Natura 2000 -alue FI0900070, kos kien suo je lu-
lail la suojeltu,
- Niityntauksen luonnonsuojelualue, yksityismaiden luonnonsuojelualue,
- Riihentauksen luonnonsuojelualue, yksityismaiden luonnonsuojelualue,
- Kokkosen luonnonsuojelualue, yksityismaiden luonnonsuojelualue,
- Lamminkorpi luonnonsuojelualue, yksityismaiden luonnonsuojelualue ja
- Kärnänvuoren arvokas kallioalue.

Maakuntakaava
Maakuntakaavassa alueelle sijoittuu tai rajautuu maakunnallisesti arvokas
mai se ma-alue, matkailun ja virkistyksen vetovoima-alue ja kult tuu ri ym pä-
ris tön vetovoima-alue sekä jo mainittujen suojelualueiden merkinnät ja ete-
lä puo lel la voimalinjan yhteystarve. 

Kolima-Keitele -koskireitti
Kolima-Keitele -koskireitti on Keski-Suomen arvokkaimpia koskireittejä,
jon ka rannoilla on huomattavia luonnonarvoja. Alue on mm. koskikaran
par haim pia talvehtimisalueita Keski-Suomessa. Maisemallisesti reitti on
erit täin arvokas ja sillä on huomattavaa merkitystä virkistyskalastus-, me-
lon ta- ja luontoretkeilykohteena. Lisäksi Kolima-Keitele koskireitti on erit-
täin uhanalaisen taimenen lisääntymis- ja elinaluetta. Reitin koskilla ta pah-
tuu taimenen luontaista lisääntymistä. Kolima-Keitele koskireitillä on to teu-
tet tu kalataloudellisia kunnostuksia 1990-luvulla ja uudempia kunnostuksia
2010-lu vun loppupuolella. Reitillä sijaitsevat Kyrönpuro ja Taikinaiskoski
on rauhoitettu kokonaan taimenen poikastuotantoalueiksi. Lisäksi reitillä
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esiin tyy virtakutuista harjusta. Alue on herkkä mm. kiin to ai ne kuor mi tuk sel-
le, joka vaikuttaa kutusoraikkojen tukkeutumiseen ja aiheuttaa kutevien ka-
lo jen mädin kuolleisuutta hapensaannin estyessä. Lisäksi veden hap pa moi-
tu mi nen ja metallit lisäävät taimenen kuolleisuutta.

Muut luontoarvot
Alueella sijaitsee ainakin yksi kartoitettu lähteikkö ns. Lottapolun varrella.

Kolima-Keitele koskireitin itäpuolelle sijoittuu lukuisia Suomen luon to-
tyyp pien uhanalaisuus kartoituksessa 2018 havaittuja kalliometsiä.

Malminetsinnän vaikutukset
Malminetsintähakemuksessa ympäristöön aiheutuvia vaikutuksia on kä si tel-
ty yleispiirteisellä tasolla ja ehkäiseviä toimenpiteitä ei ole tarkasti kuvattu.

Malminetsintähakemuksessa on esitetty kaivannaisjätteen jä te huol to huol to-
suun ni tel man osalta, että suunnitellusta kenttätyöstä ei aiheudu kai van nais-
jä tet tä, mutta kairauksessa syntyvä kivisoija kerätään pois. Hakijan tulisi ar-
vioi da syntyvää kivisoijan määrää ja esittää suunnitelma siitä, minne ki vi-
soi ja toimitetaan. 

Hakemuksessa on todettu, että kairausvesi pidetään suljetussa systeemissä
ja mahdollisten vuotojen pääsy pintavesiin estetään. Suunnitelmassa tulisi
ker toa tarkemmin, millä toimenpiteillä valumat pintavesiin estetään. Myös
kai raus lait tei den öljy- ja voiteluaineiden vuotojen ehkäisyn osalta tulisi ker-
toa tarkemmin, mitä mainitut ennaltaehkäisevät toimet ovat.

Yhteenveto
Kaivoslain 11 §:n mukaan malminetsintäluvan nojalla tapahtuvasta mal min-
et sin näs tä ja muusta malminetsintäalueen käytöstä ei saa aiheutua:
1) haittaa ihmisten terveydelle tai vaaraa yleiselle turvallisuudelle;
2) olennaista haittaa muulle elinkeinotoiminnalle;
3) merkittäviä muutoksia luonnonolosuhteissa;
4) harvinaisten tai arvokkaiden luonnonesiintymien olennaista va hin goit tu-
mis ta;
5) merkittävää maisemallista haittaa.

Edellä esitettyjen alueen erityispiirteiden vuoksi hankeen vai ku tuk sia tulee
sel vit tää erityisellä tarkkuudella ja huolellisuudella. Vaikka nyt on kyseessä
mal min et sin tä lu pa ha ke mus, on hyvä jo tässä vaiheessa selvittää ja ottaa
huo mi oon alueen ympäristön ominaispiirteet siinä määrin, että on mah dol-
lis ta arvioida myös varsinaisen kaivoshankkeen tosiasiallisia to teu tus mah-
dol li suuk sia, mikäli hyödynnettävissä oleva esiintymä löytyy.

Alueen osalta erityisen kriittistä suunnittelua vaatii pohjavesialueiden sekä
kos ki reit tien läheisyys ja herkkyys. Malminetsintäalue tulisi rajata etääm-
mäl le Kokkolanniemen pohjavesialueesta ja vesistöjen rannoista, erityisesti
Ko li ma-Kei te le Natura-alueesta. Kartan mukaan alue rajautuu osin Ky rön-
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pu roon tai sen lähelle, mikä aiheuttaa riskin päästöjen valumiselle ve sis-
töön. 

Kaivoslain nojalla malminetsinnällä ei saa aiheuttaa merkittäviä muutoksia
luon non olo suh teis sa tai olennaista vahingoittumista harvinaisille ja ar vok-
kail le luonnonesiintymille. Toiminnassa on huomioitava, että merkittävän
muu tok sen tai olennaisen vahingoittumisen kynnys on alueen herkkyyden
vuok si hyvin matalalla.

Työt tulee suorittaa sellaisena aikana, että niillä ei häiritä pesimärauhaa ja
maas toon jäävät jäljet pysyvät mahdollisimman vähäisinä. Maisemahaitat
on minimoitava jo työn suunnitteluvaiheessa ja työn jäljet tulee ennallistaa
mah dol li sim man hyvin.

Oheismateriaali:
- Malminetsintälupahakemus

Lisätiedot: Ympäristötoimen toimialajohtaja Sari Flyktman
puh. 044 459 7385

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta Viitasaaren kaupungin ym-
pä ris tön suo je lu vi ran omai se na toteaa lausuntonaan, että malminetsintäalue
si joit tuu poh ja ve den ja vedenoton, Kolima-Keitele -koskireitin Na tu ra-alu-
een, muiden luonnonsuojelualueiden ja erityisten luontoarvojen osalta erit-
täin herkälle alueelle. Alueen erityispiirteiden vuoksi hankeen vai ku tuk sia
tu lee selvittää erityisellä tarkkuudella ja huolellisuudella sekä riittävän var-
hai ses sa vaiheessa. Vaikka nyt on kyseessä malminetsintälupahakemus, on
hy vä jo tässä vaiheessa selvittää ja ottaa huomioon alueen ympäristön omi-
nais piir teet siinä määrin, että on mahdollista arvioida myös varsinaisen kai-
vos hank keen tosiasiallisia toteutusmahdollisuuksia, mikäli hyö dyn net tä vis-
sä oleva esiintymä löytyy.

Alueen osalta erityisen kriittistä suunnittelua vaatii pohjavesialueiden sekä
kos ki reit tien läheisyys ja herkkyys. Malminetsintäalue tulisi rajata etääm-
mäl le Kokkolanniemen pohjavesialueesta ja vesistöjen rannoista, erityisesti
Ko li ma-Kei te le Natura-alueesta. Kartan mukaan alue rajautuu osin Ky rön-
pu roon tai sen lähelle, mikä aiheuttaa riskin päästöjen valumiselle ve sis-
töön. 

Kaivoslain nojalla malminetsinnällä ei saa aiheuttaa merkittäviä muutoksia
luon non olo suh teis sa tai olennaista vahingoittumista harvinaisille ja ar vok-
kail le luonnonesiintymille. Toiminnassa on huomioitava, että merkittävän
muu tok sen tai olennaisen vahingoittumisen kynnys on alueen herkkyyden
vuok si hyvin matalalla.
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Malminetsintähakemuksessa ympäristöön aiheutuvia vaikutuksia on kä si tel-
ty yleispiirteisellä tasolla ja ehkäiseviä toimenpiteitä ei ole tarkasti kuvattu.

Malminetsintähakemuksessa on esitetty kaivannaisjätteen jä te huol to huol to-
suun ni tel man osalta, että suunnitellusta kenttätyöstä ei aiheudu kai van nais-
jä tet tä, mutta kairauksessa syntyvä kivisoija kerätään pois. Hakijan tulisi ar-
vioi da syntyvää kivisoijan määrää ja esittää suunnitelma siitä, minne ki vi-
soi ja toimitetaan. 

Hakemuksessa on todettu, että kairausvesi pidetään suljetussa systeemissä
ja mahdollisten vuotojen pääsy pintavesiin estetään. Suunnitelmassa tulisi
ker toa tarkemmin, millä toimenpiteillä valumat pintavesiin estetään. Myös
kai raus lait tei den öljy- ja voiteluaineiden vuotojen ehkäisyn osalta tulisi ker-
toa tarkemmin, mitä mainitut ennaltaehkäisevät toimet ovat.

Mikäli lupa myönnetään, työt tulee suorittaa sellaisena aikana, että niillä ei
häi ri tä pesimärauhaa ja maastoon jäävät jäljet pysyvät mahdollisimman vä-
häi si nä. Maisemahaitat on minimoitava jo työn suunnitteluvaiheessa ja työn
jäl jet tulee ennallistaa mahdollisimman hyvin. Vakuuden asettamisessa on
sel keäs ti otettava huomioon alueen herkkyys ja luonnonolojen eri tyis piir-
teet.

Päätös

Muutoksenhaku

Toimenpiteet

 ____________
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76
Ympäristötoimen lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle Pihtiputaan kunnan
Kangasjärven alueelle kohdistuvasta malminetsintälupahakemuksesta

321/613/2022

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää kaivoslain (10.6.2011/621)
37 §:n nojalla lausuntoa Viitasaaren kaupungin alueelle kohdistuvasta mal-
min et sin tä lu pa ha ke muk ses ta. Erityisesti Tukes pyytää mainintaa tut ki mus-
suun ni tel man mukaisen toiminnan vaikutuksista alueen kaavatilanteeseen,
ym pä ris tö- ja muista vaikutuksista.

Lausunto tulee toimittaa, lupatunnus ML2022:0045 mainiten. Määräaika
lau sun nol le on 14.12.2022. Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä
asian ratkaisemista.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Tukesin internet-sivuilla:
https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset
Lisätietoja: Esa Tuominen, puh. 029 5052 018, esa.tuominen@tukes.fi tai
kaivosasiat@tukes.fi

Hakemus

Hakija: Akkerman Finland Oy
Lupa-alueen nimi: Kangasjärvi
Lupatunnus: ML2022:0045
Alueen sijainti ja koko: Keitele, Pihtipudas, 1842,5 ha

Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta
Hakijan tarkoituksena on etsiä alueelta sinkkiä, kupari, hopeaa ja kobolttia.
Tut ki mus me ne tel mät ovat tavanomaisia malminetsinnän tut ki mus me ne tel-
miä, kuten geofysikaaliset tutkimukset, kairausnäytteenotto, geologinen ja
ke mial li nen tutkimus sekä magnetometrinen mittaus.

Kaavoitustilanne
Hakija on tarkistanut maakunta-, yleis- ja kuntakaavat. Maakuntakaavassa
alue on merkitty mm. biotalousalueeksi. Haetulle lupa-alueelle sijoittuu Au-
tio kan kaan kiinteä muinaisjäännös.

Luonnonsuojelutilanne
Haetulla lupa-alueella ei ole suojelukohteita. Alueen pohjoispuolella on
suo jel tu ja kosteikkoalueita.

Muun lainsäädännön rajoitukset
Hakijalla ei ole tiedossa muun lainsäädännön asettamia rajoituksia. 
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Arvio alueella olevista kaivosmineraaleista ja selvitys, mihin arvio perustuu
Alueelta on raportoitu Kangasjärven massiivinen sulfidiesiintymä sekä lu-
kui sia muita pienempiä esiintymiä. Esiintymän löysi Geologian tut ki mus-
kes kus vuonna 1965. Outokumpu louhi malmia 60 metrin syvyyteen vuon-
na 1984 ja malmin tiedetään jatkuvan syvemmälle. 

Aluetta pidetään hyvin potentiaalisena vulkanogenisille massiivisille pe rus-
me tal li-esiin ty mil le, joissa tyypilliset metallit ovat sinkki, kupari, hopea ja
ko bolt ti. Tämä arvio perustuu Geologian tutkimuskeskuksen vuosina
1967-2000 suorittamiin tutkimuksiin. Alue kuuluu ns. Pyhäsalmen mal mi-
vyö hyk kee seen.   

Akkerman Finland suoritti alueella helikopteri-EM mittauksia vuonna 2021
ja tunnisti lukuisia vielä tuntemattomia potentiaalisia malminesiintymiä
van han kaivoksen ympäristössä. 

Tutkimusmenetelmät, -välineet ja aikataulu
Vaihe 1: Ensimmäinen vuosi
- Kaikkien aikaisempien tutkimusten ja tulosten kokoaminen, yh te näis tä mi-
nen sekä analysointi.
- Yksityiskohtainen lennokilla suoritettu magnetometrinen mittaus.
- Outokummun ja GTK:n kairaamien kairasydänten systemaattinen uu del-
leen loggaus ja näytteenotto.
- Alustava ympäristötutkimus, jossa tunnistetaan alueen luonnon sekä so si-
aa li ses ti, kulttuurisesti ja historiallisesti herkät alueet.
- Maastossa tehtävät geofysikaaliset tutkimukset, kuten indusoitu po la ri saa-
tio- ja sähkömagneettiset mittaukset.
- Näytteenottokohteiden määrittäminen ja niiden hierarkisointi.

Vaihe 2: Toinen vuosi
- Valittujen kohteiden kairausnäytteenotto
- Näytteiden geologinen ja kemiallinen tutkimus
- Geofysikaalisia mittauksia kairarei’istä

Vaihe 3: Kolmas ja neljäs vuosi
- Aikaisemmat tutkimukset määrittämät kolmannen ja neljännen vuoden
tut ki muk set, jotka voivat koostua mm. lisäkairauksista ja erilaisista geo fy si-
kaa li sis ta tutkimuksista.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
Suunnitellusta kenttätyöstä ei aiheudu kaivannaisjätettä. Kairauksessa syn-
ty vä kivisoija kerätään pois.

Vaikutukset ympäristön- ja luonnonsuojeluun, vesistöihin, pohjaveteen, ih-
mi seen ja maa- tai kallioperään
Kaikki malminetsinnän mahdolliset vaikutukset minimoidaan mukaan lu-
kien kairaus, kairauspaikkojen valmistelu ja kulkureitit. Kairauspaikkojen
sii vous ja entisöinti suoritetaan maanomistajien kanssa yhteistyössä. Mah-
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dol li set puiden hakkuut korvataan olemassa olevien sääntöjen ja määräysten
pe rus teel la.

Kairausvesi pidetään suljetussa systeemissä ja mahdollisten vuotojen pääsy
pin ta ve siin estetään. Kairauslaitteilla otetaan käyttöön tiukat en nal ta eh käi-
se vät toimenpiteet, jotta vältetään öljy- ja voiteluaineiden vuodot.

Ajoneuvojen käyttö rajoitetaan olemassa oleville teille ja kulku-urille, poik-
keuk se na kairauslaitteiston kuljettaminen kairapaikoille, jonne ei ole mah-
dol lis ta päästä teitä tai kulku-uria pitkin.

Kenttätyöt ajoitetaan huomioiden lintujen ja muiden eläinten pesimäkausi.
Kos teil la alueilla kairataan vain talvikaudella, kun maa on jäässä.

Hakijan ehdotus vakuudeksi hakemuksessa esitetylle toiminnalle ja pe rus te-
lut
Hakija on valmis antamaan pankkitakauksen suomalaisesta pankista. Ta-
kauk sen määrä suhteutetaan alueen luontoon, sen ominaispiirteisiin sekä
suun ni tel len toiminnan laajuuteen.

Selvitys jälkitoimenpiteistä malminetsintälupa-alueella toiminnan lo pet ta-
mi sen jälkeen
Malminetsintä toteutetaan parhaiden käytettävissä olevien käytäntöjen mu-
kai ses ti, jotka Kaivosteollisuus ry on määritellyt malminetsintäoppaassaan.

Töiden päätyttyä mahdolliset vahingot dokumentoidaan ja palautetaan al ku-
pe räi seen tilaan. Jos kairareikään jätetään suojaputki, se leikataan 20-30 cm
kor keu del ta maasta ja tulpataan. Alueelle ei ole tarkoitus rakentaa tilapäisiä
ra ken tei ta eikä alueelle odoteta jäävän merkittäviä muutoksia ny ky ti lan tee-
seen verrattuna.

Ympäristötoimen taustaselvitys

Malminetsintäalueesta noin 46 ha kohdistuu Pihtiputaan kunnan alueelle.
Taustaselvitys kohdistuu tälle alueelle ja koskee Pihtiputaan alueella
sijaitsevia suojelu- ym. kohteita.

Suojelualueet
Lähimmät suojelualueet, Varsivuori-Louhukangas-Saukonlähde Na tu-
ra-alue (FI0900061) ja yksityismaiden suojelualue Kattilavirran-Pieni
Koiramäen luonnonsuojelualue, sijaitsevat noin 3 kilometrin etäisyydellä
mal min et sin tä alu ees ta pohjoiseen/luoteeseen. 

Pohjavesialueet
Lähimmät luokitellut pohjavesialueet sijaitsevat noin 6,5 km:n etäisyydellä
mal min et sin tä alu ees ta luoteeseen, Koivujoki (2 lk.), ja noin 8,4 km länteen,
Lii ton mä ki (1 lk.). Lisäksi  noin 4,2 km pohjoiseen sijaitsee Lin tu kan kaan-
har jun 2E-luokiteltu pohjavesialue. 
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Vesistöt
Itä-Suomen ympäristölupaviraston 6.2.2009 antaman päätöksen nro 5/09/1
mu kaan Kangasjärven järvikuviota ei pidetä vesilain (264/1961) 1 luvun 1
§:ssä tarkoitettuna vesistönä. Järvi on kuivatettu.

Kangasjärvestä länteen ja edelleen etelään Nilakkaan virtaa Kangasjoki.
Kan gas jo ki on luokiteltu ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi ja tilatavoite
hy vä on asetettu saavutettavaksi vuoteen 2027 mennessä. Määräaikaa on pi-
den net ty teknisen kohtuuttomuuden vuoksi. Perusteluissa on todettu seu raa-
vaa: "Kangasjärven vanhan satelliittikaivoksen jälkihoitotöiden to teut ta mi-
sel le ei asetetuissa aikamääreissä ole teknis-taloudellisia toteuttamiskeinoja
tai mahdollisuuksia, jonka takia määräajanpidentäminen on tarpeen. Eri tyi-
ses ti pilaavilla aineilla viitataan sinkkiin ja vähäisemmässä määrin man gaa-
niin."

Muut suojelumerkinnät ja luontoarvot
Malminetsintäalue sijoittuu koskiensuojelulailla suojellulle valuma-alueelle
Rau ta lam min reitin Kuhankosken yläpuolisessa vesistössä. Alue on suojeltu
ve si voi man rakentamiselta.

Kangasjärven pohjoispuolella Karkeisvuoren alueella on Suomen luon to-
tyyp pien uhanalaisuus kartoituksessa 2018 havaittu kalliometsä.

Noin 700 metriä malminetsintäalueesta luoteeseen sijaitsee kartoitettu läh-
teik kö.

Maakuntakaava
Keski-Suomen maakuntakaavassa Kangasjärven aluetta koskee
kaavamerkintä biotalouteen tukeutuva alue.

Malminetsinnän vaikutukset
Malminetsintähakemuksessa ympäristöön aiheutuvia vaikutuksia on kä si tel-
ty yleispiirteisellä tasolla ja ehkäiseviä toimenpiteitä ei ole tarkasti kuvattu.

Malminetsintähakemuksessa on esitetty kaivannaisjätteen jä te huol to huol to-
suun ni tel man osalta, että suunnitellusta kenttätyöstä ei aiheudu kai van nais-
jä tet tä, mutta kairauksessa syntyvä kivisoija kerätään pois. Hakijan tulisi ar-
vioi da syntyvää kivisoijan määrää ja esittää suunnitelma siitä, minne ki vi-
soi ja toimitetaan. 

Hakemuksessa on todettu, että kairausvesi pidetään suljetussa systeemissä
ja mahdollisten vuotojen pääsy pintavesiin estetään. Suunnitelmassa tulisi
ker toa tarkemmin, millä toimenpiteillä valumat pintavesiin estetään. Myös
kai raus lait tei den öljy- ja voiteluaineiden vuotojen ehkäisyn osalta tulisi ker-
toa tarkemmin, mitä mainitut ennaltaehkäisevät toimet ovat.
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Yhteenveto
Kaivoslain 11 §:n mukaan malminetsintäluvan nojalla tapahtuvasta mal min-
et sin näs tä ja muusta malminetsintäalueen käytöstä ei saa aiheutua:
1) haittaa ihmisten terveydelle tai vaaraa yleiselle turvallisuudelle;
2) olennaista haittaa muulle elinkeinotoiminnalle;
3) merkittäviä muutoksia luonnonolosuhteissa;
4) harvinaisten tai arvokkaiden luonnonesiintymien olennaista va hin goit tu-
mis ta;
5) merkittävää maisemallista haittaa.

Alueella toimittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että vesiä ei
joh de ta siten, että aiheutettaisiin alueella entisen kaivostoiminnan jäänteenä
olevien happamien päästöjen ja metallien kulkeutumista edel leen vesistöön.

Työt tulee suorittaa sellaisena aikana, että niillä ei häiritä pesimärauhaa ja
maas toon jäävät jäljet pysyvät mahdollisimman vähäisinä. Maisemahaitat
on minimoitava jo työn suunnitteluvaiheessa ja työn jäljet tulee ennallistaa
mah dol li sim man hyvin.

Vaikka nyt on kyseessä malminetsintälupahakemus, on hyvä jo tässä vai-
hees sa ottaa huomioon alueen ympäristön ominaispiirteet siinä määrin, että
on mahdollista arvioida myös varsinaisen kaivoshankkeen tosiasiallisia to-
teu tus mah dol li suuk sia, mikäli hyödynnettävissä oleva esiintymä löytyy. 

Oheismateriaali:
- Malminetsintälupahakemus

Lisätiedot: Ympäristötoimen toimialajohtaja Sari Flyktman
puh. 044 459 7385

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta Pihtiputaan
ympäristönsuojeluviranomaisena toteaa lausuntonaan, että alu een
ympäristön ominaispiirteet ja luontoarvot on selvitettävä riittävällä tark kuu-
del la jo hankkeen tässä vaiheessa, jotta toimintaa voidaan suunnitella hai tat
minimoiden.

Malminetsintähakemuksessa ympäristöön aiheutuvia vaikutuksia on kä si tel-
ty yleispiirteisellä tasolla ja ehkäiseviä toimenpiteitä ei ole tarkasti kuvattu.

Malminetsintähakemuksessa on esitetty kaivannaisjätteen jä te huol to huol to-
suun ni tel man osalta, että suunnitellusta kenttätyöstä ei aiheudu kai van nais-
jä tet tä, mutta kairauksessa syntyvä kivisoija kerätään pois. Hakijan tulisi ar-
vioi da syntyvää kivisoijan määrää ja esittää suunnitelma siitä, minne ki vi-
soi ja toimitetaan. 
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Hakemuksessa on todettu, että kairausvesi pidetään suljetussa systeemissä
ja mahdollisten vuotojen pääsy pintavesiin estetään. Suunnitelmassa tulisi
ker toa tarkemmin, millä toimenpiteillä valumat pintavesiin estetään.
Alueella toimittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että vesiä ei
joh de ta siten, että aiheutettaisiin alueella entisen kaivostoiminnan jäänteenä
olevien happamien päästöjen ja metallien kulkeutumista edel leen vesistöön.

Myös kai raus lait tei den öljy- ja voiteluaineiden vuotojen ehkäisyn osalta
tulisi ker toa tarkemmin, mitä mainitut ennaltaehkäisevät toimet ovat.

Työt tulee suorittaa sellaisena aikana, että niillä ei häiritä pesimärauhaa ja
maas toon jäävät jäljet pysyvät mahdollisimman vähäisinä. Maisemahaitat
on minimoitava jo työn suunnitteluvaiheessa ja työn jäljet tulee ennallistaa
mah dol li sim man hyvin. 

Päätös

Muutoksenhaku

Toimenpiteet

 ____________
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77
Määräysten ja uhkasakon asettaminen

450/613/2021

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

Asianosainen
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kohteen yksilöinti
 Kunta: Kyyjärvi
 Kiinteistöt: Ottola 312-401-5-169, Oikarin saha 312-401-5-33 ja Pel lon-

pään sa ha 312-401-5-24

Asian selostus
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta on antanut * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * 27.9.2021 § 50 ja 28.6.2022 § 46 määräyksiä
he vo sen lan nan varastoinnin sekä jätteiden käsittelyn saattamiseksi lain sää-
dän nön vaatimusten mukaiseksi tiloilla Ottola 312-401-5-169, Oikarin saha
312-401-5-33 ja Pellonpäänsaha 312-401-5-24. 
Viimeisin määräaika toimenpiteiden suorittamiselle päättyi 6.8.2022

Kehotuksia ja toimintaohjeita on annettu asianosaisille samoihin asioihin
liit tyen useasti jo aiempina vuosina. 

Tilalla Ottola sijaitsevassa rakennuksessa pidetään hevosia, joiden lanta on
va ras toi tu maanvaraisesti tilojen Ottola, Pellonpään saha ja Oikarin saha
alueil le. Alueen on myös todettu olevan jätelaissa kielletyllä tavalla ros-
kaan tu nut.

Tilat sijaitsevat Sormiharjun 1E -luokan pohjavesialueella ja tila Pel lon-
pään sa ha rajautuu Oikarinjokeen. Sormiharjun pohjavesialueella sijaitsevat
Kyy jär ven kunnan ja Kimingin vesiosuuskunnan vedenottamot.

Valvonta
Ympäristösihteerit tekivät kohteelle tarkastuksen määräysten ja kehotusten
nou dat ta mi sen valvomiseksi 19.8.2022.

Tarkastuksella tehtyjen havaintojen mukaan alueella jo aiemmin maan va rai-
ses ti varastoidut lannat olivat edelleen varastoituna maanvaraisesti ja sa teel-
ta suojaamatta. Alueelle todettiin tuodun lautakunnan antamasta kiellosta
huo li mat ta uutta jätettä. Alueella aiemmin todettuja jätteitä ei oltu ainakaan
mer kit tä väs sä määrin kuljetettu sieltä pois.

Jätteen polttaminen  alueella on kielletty useita kertoja jo ennen lau ta kun-
nan antamia määräyksiä. Pelastuslaitoksen ilmoituksen mukaan alueella on
ol lut roskien polttamisesta lähtenyt tulipalo 6.7.2022. Tuolloin alueella on
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ol lut voimassa metsäpalovaroitus. Ilmoitukseen liittyen ympäristösihteeri
on käynyt tarkastamassa tulipalon jäljet 7.7.2022 ja todennut, että 27.6.2022
teh dyn tarkastuksen aikaan betonilaatalla olleet jätteet oli poltettu. 

Asianosaiset eivät ole toimittaneet lautakunnan pyytämää kirjallista sel vi-
tys tä, eivätkä vastausta hallintopakon asettamiseksi tehtyyn asianosaisen
kuu le mi seen 30 vrk:n kuluessa lautakunnan päätöksen tiedoksisaannista. 

Johtopäätökset
Tarkastuksella tehtyjen havaintojen perusteella kiinteistöillä ei ole tehty lau-
ta kun nan ja lainsäädännön edellyttämiä toimia lannan varastoinnin saat ta-
mi sek si lainsäädännön edellyttämään tilaan, maanvaraisesti varastoidun lan-
nan poistamiseksi, roskaantumisen ehkäisemiseksi eikä roskaantuneen alu-
een siivoamisen loppuun saattamiseksi. 

Määräyksiä ei ole noudatettu, eikä vastausta selvityspyyntöön ole annettu
mää rä ai kaan mennessä. Tilanteen saattamiseksi lainsäädännön edel lyt tä-
mään tilaan määräyksille on tarpeen asettaa hallintopakkokeinot.

Asianosaisten kuulemiset
* * * * * * * * * * *on kuultu asianosaisena 23.5.2022 päivätyllä ta val li sel la
kirjeellä uhkasakon ja teettämisuhkan mahdollisesta asettamisesta sekä hä-
nen 7.7.2022 vastaanottamallaan todisteellisella tiedoksiannolla toi min nan
keskeyttämisuhkan asettamisesta. Samassa yhteydessä häneltä pyy det tiin
selvitystä mm. kiinteistöllä harjoitettavasta toiminnasta, sen laajuudesta ja
vastuuhenkilöistä sekä jätteiden hallitsemattomaan käsittelyyn liittyvistä
sei kois ta. Määräaika vastausten antamiselle oli 30 vrk asiakirjan vas taan ot-
ta mi ses ta ja se päättyi 6.8.2022. 

Ympäristönsuojeluviranomaisen tiedossa ollutta toiminnanharjoittajaa
(Gun nar* * * * * *) on kuultu kuten maanomistajaa. Ym pä ris tön suo je lu vi-
ran omai sen tietoon on lokakuussa 2022 tullut, että tilalla Ottola sijaitseva
he vos tal li on merkitty Eläinten pitäjä- ja pitopaikkarekisteriin * * * * * * *
* * * * nimellä. Näin ollen * * * * * * * * * ei ole asiassa enää asian osai-
nen.

Kuultavien vastine
Vastausta selvityspyyntöön tai kuulemisiin ei ole annettu.

Toimivalta
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta on asiassa ym pä ris tön suo je-
lu lain 22 §:n mukainen lupa- ja valvontaviranomainen sekä jätelain 24 §:n
mu kai nen valvontaviranomainen.

Oheismateriaali:
- Tarkastusmuistiot 7.7.2022 ja 19.8.2022 (esitetään kokouksessa)

Lisätiedot: Ympäristösihteeri Nina Pimiä, puh. 044 733 5806
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Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Alueen siivoaminen ja maanvaraisesti  varastoidun lannan poistaminen

 Päävelvoitteet
 Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta antaa kiinteistöjen Ottola

312-401-5-169, Oikarin saha 312-401-5-33 ja Pellonpäänsaha 312-401-5-24
omis ta ja * * * * * * * * * * * * seuraavat määräykset eli päävelvoitteet:

 1. Kiinteistöillä maanvaraisesti varastoitu hevosen lanta on siirrettävä tii-
viil le pohjalle tai toimitettava asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

 2. Alueella jo olevat jätteet on siivottava ja toimitettava asianmukaiset luvat
omaa vaan vastaanottopaikkaan.

 Uusien jätteiden tuonti ja vastaanottaminen kiinteistöille on kiellettyä. Jät-
tei den polttaminen ja hautaaminen on kiellettyä.

 Päävelvoitteet on suoritettava 30.5.2023 mennessä.

 Määräyksiä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta     
(Ym pä ris tön suo je lu la ki 200 §, jätelaki 139 §).

Päävelvoitteiden tehoste
 Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta asettaa päävelvoitteiden te-

hos teek si uhkasakon. Uhkasakko muodostuu kullekin päävelvoitteelle erik-
seen asetettavasta pääerästä ja jokaisesta asetetun määräajan jälkeistä seu-
raa vaa kalenterikuukautta koskevista lisäeristä.

 Jos päävelvoitteita ei ole noudatettu 30.5.2023 mennessä, velvoitetaan * * *
* * * * * * * * maksamaan uhkasakkoa seuraavassa mainitut erät.

 Päävelvoitetta 1 koskevan uhkasakon peruserä on 3000 euroa ja lisäerä 500
eu roa jokaista asetetun määräajan jälkeistä seuraavaa kalenterikuukautta
koh ti.

 Päävelvoitetta 2 koskevan uhkasakon peruserä on 3000 euroa ja lisäerä 500
eu roa jokaista asetetun määräajan jälkeistä seuraavaa kalenterikuukautta
koh ti.

Päätöksestä perittävä maksu
 Uhkasakon asettamispäätöksestä peritään taksan mukaan määräytyvä maksu

180,00 €.

Päätöksen perustelut
 Ns. "nitraattiasetuksen" 5 §:n mukaan eläinten lanta on varastoitava ve si tii-

viis sä lan ta las sa tai asetuksessa mainituin edellytyksin tiiviillä siirtolavalla
tai muul la vastaavalla alustalla, joka on katoksessa tai katetaan peitteellä.
Ti loil la lanta on varastoitu suoraan maanpinnalle ja sateelta suojaamatta.
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Ai em mis ta kehotuksista ja määräyksistä huolimatta lantaa ei ole siirretty,
ei kä sil le ole järjestetty asianmukaista varastoa. Maanpinnalle läjitetty he-
vo sen lan ta aiheuttaa ympäristönsuojelulain 16 ja 17 §:ssä kiellettyä maa pe-
rän ja pohjaveden pi laan tu mi sen vaaraa. Luokitellulla pohjavesialueella
puut teel li sen lannan va ras toin nin aiheuttamat riskit ovat tavanomaista suu-
rem mat. Asian saat ta mi sek si hyväksyttävään tilaan on tarpeen antaa ym pä-
ris tön suo je lu lain 175 §:n nojalla määräys eli päävelvoite sekä asettaa ym pä-
ris tön suo je lu lain 184 §:n nojalla uhkasakko velvoitteiden nou dat ta mi sek si.

 Alue on todettu jätelain 72 §:ssä tarkoitetulla tavalla roskaantuneeksi. Alu-
een sii voa mi sek si on annettu useita kehotuksia ja määräyksiä. Suurin osa
alu eel la ol leis ta metalliromuista on viety pois, mutta alue on edelleen ros-
kaan tu nut. Alu eel la on todettu olevan edelleen runsaasti erilaista jätettä (
mm. ko ti ta lous jä tet tä, huonekaluja, kodinkoneita, ajoneuvojen renkaita, me-
tal lia, muo via). Roskaantuneen alueen siivoamiseksi on tarpeen antaa  jä te-
lain 126 §:n no jal la määräys eli päävelvoite sekä asettaa jätelain 129 §:n no-
jal la uhkasakko velvoitteen nou dat ta mi sek si.

 Määräys määräysten noudattamisesta mahdollisesta muutoksenhausta huo li-
mat ta on perustelua, jotta tarvittavia alueen siivoustoimia ja lannan siir tä-
mis tä asianmukaiseen vastaanottopaikkaan, käyttöön tai varastoon maan-
pin nal ta ei enää muutoksenhaulla viivytettäisi. Kyseiset velvoitteet ovat ol-
leet maanomistajan tiedossa jo pitkään ja hänelle on annettu useita ke ho tuk-
sia asiassa.

Ilmoitusvelvollisuus
 Jos tässä päätöksessä mainitut kiinteistöt (Ottola 312-401-5-169, Oikarin

sa ha 312-401-5-33 ja Pellonpäänsaha 312-401-5-24) tai niitä koskeva käyt-
tö oi keus luovutetaan, on tässä päätöksessä mainituista velvoitteista ja uhas-
ta ilmoitettava luovutuksensaajalle ottamalla luovutuskirjaan sitä koskeva
mai nin ta tai muutoin todisteellisesti. Lisäksi velvoitetun on ilmoitettava
uhan aset ta neel le viranomaiselle luovutuksensaaja nimi ja osoite.

 Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta ilmoittaa tästä päätöksestä
uh ka sak ko lain edellyttämällä tavalla Maanmittauslaitokselle, jotta kiin teis-
tö jä koskevista päävelvoitteista ja niiden tehosteeksi asetetusta uhasta teh-
täi siin merkintä kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.

Sovelletut säädökset
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 16, 17, 175, 190, 200 §
 "Nitraattiasetus" eli Valtioneuvoston asetus eräiden maa-ja puu tar ha ta lou-

des ta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) 4, 5, 7 §
 Jätelaki (646/2011) 5, 24, 28, 29, 72, 74,75, 126, 129, 137, 139 §
 Hallintolaki (343/2003) 34, 36 §
 Uhkasakkolaki (1113/1990) 1, 4-9, 18-19, 22-24 §
 Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi, Ympäristönsuojeluviranomaisen

mak su tak sa
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Muutoksenhaku
 Tämän päätöksen kohtaan päävelvoite 1 ja  päätöksestä perittävään mak-

suun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
 Tämän päätöksen kohtaan päävelvoite 2 saa hakea muutosta valittamalla

Hä meen lin nan hallinto-oikeuteen.

Päätös

Muutoksenhaku

Toimenpiteet

 ____________
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Määräysten ja keskeytysuhan asettaminen

450/613/2021
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Asianosainen
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kohteen yksilöinti
Kunta: Kyyjärvi
Kiinteistöt: Ottola 312-401-5-169, Oikarin saha 312-401-5-33 ja Pel lon-
pään sa ha 312-401-5-24
Osoite: Sahantie 66, Kyyjärvi
Toiminta: Hevostalli

Asian selostus
Yllämainituilla kiinteistöillä pidetään hevostallia, jolla ei ole nit raat ti ase-
tuk sen edellyttämää lantalaa tai muuta asetuksessa esitettyä asianmukaista
lan nan varastointimenetelmää. Eläinten pitäjä- ja pitopaikkarekisterin mu-
kaan tallin pitäjä on * * * * * * * * *.

Varsinainen tallirakennus sijoittuu tilalle Ottola. Hevosten ulkotarhat si joit-
tu vat tiloille Ottola, Oikarin saha ja Pellonpäänsaha. Tarkastuksilla lantaa
on todettu varastoidun maanvaraisesti kaikkien tilojen alueilla. Lantaa on
va ras toi tu maanvaraisesti vuosien ajan jo ennen nykyisen toi min nan har joit-
ta jan merkintää rekisteriin.

Asianosainen on tehnyt Aluehallintovirastolle eläinsuojelulain mukaisen il-
moi tuk sen laajamittaisesta hevosten pitämisestä kohteella.  Ilmoitus tulee
teh dä mikäli pitopaikassa pidetään vähintään 6 hevosta.

Toiminta sijoittuu Sormiharjun 1E -luokan pohjavesialueelle ja tila Pel lon-
pään sa ha rajautuu Oikarinjokeen. Sormiharjun pohjavesialueella sijaitsevat
Kyy jär ven kunnan ja Kimingin vesiosuuskunnan vedenottamot.

Ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaan pohjavesialueelle sijoittuvaan ym pä-
ris tön pi laan tu mi sen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ym pä ris tö lu-
pa, vaikka toiminta olisi lain yleistä luvanvaraisuutta koskevassa 27 §:ssä
tar koi tet tu ja toimintoja vähäisempää. 

Tallilla on ympäristönsuojeluviranomaisen suorittamien tarkastusten aikaan
ol lut 7-9 hevosta. Suu rin osa tiloilla olevasta lannasta on varastoitu vuosien
ajan suoraan maan pin nal le, eikä sitä ole suojattu sateelta. Pieni osa koh teel-
la olevasta lan nas ta on sijoitettu vanhan hakesiilon betonilaatalle.
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Nitraattiasetuksen 5 §:n mukaan tilalla, jolla kertyy lantaa tuotantoeläinten
pi dos ta, tulee olla lannan varastointitila (lantala). Lantalan tilavuuden tulee
riit tää vähintään 12 kuukauden aikana kertyvälle lannalle. Jos tilalla kertyy
va ras toi ta vaa kuivalantaa enintään 25 m³ vuodessa tai jos tilalla va ras toi-
daan kerrallaan enintään 25 m³ kuivalantaa, voidaan lanta varastoida lan ta-
lan sijaan tiiviillä siirtolavalla tai muulla vastaavalla alustalla, joka on ka-
tok ses sa tai joka katetaan peitteellä. Asetuksen 4 §:n mukaan lantaloita ei
pää sään töi ses ti saa sijoittaa pohjavesialueille.

Lantavaraston tilavuuden laskennassa käytettävä yhden täysikasvuisen he-
vo sen lantamäärä vuodessa on 17 m3 vuodessa. Kuuden hevosen lan ta mää-
rä olisi siten 102 m3 ja yhdeksän hevosen 153 m3. 

* * * * * * * * * on ollut läsnä ympäristösihteerin tiloille tekemillä tar kas-
tuk sil la 13.8.2021, 24.9.2021 ja  27.10.2021. Tarkastuksilla hänen tietoonsa
on saa tet tu lannan varastoinnin puutteet ja niiden korjausmahdollisuudet.
Hän on siten tullut tietoiseksi lannan varastoinnin vaatimuksista, vaikka ei
tuol loin ole ollut itse kohteen toiminnanharjoittaja.

Asianosaisen kuuleminen
* * * * * * * * * *on kuultu lannan varastointia ja tallin ym pä ris tö lu van va-
rai suut ta koskevien määräysten sekä uhkasakon tai keskeyttämisuhan aset-
ta mi ses ta kirjeellä 19.10.2022, jossa vastaus on pyydetty toimittamaan vii-
meis tään 14.11.2022. 

Asianosaisen vastine
Vastausta ei ole annettu.

Toimivalta
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta on asiassa ym pä ris tön suo je-
lu lain 22 §:n mukainen lupa- ja valvontaviranomainen.

Oheismateriaali:
- Tarkastusmuistio (esitetään kokouksessa)

Lisätiedot: Ympäristösihteeri Nina Pimiä, puh. 044 733 5806

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta ympäristölautakunta toteaa,
et tä  kiinteistöillä Ottola 312-401-5-169, Oikarin saha 312-401-5-33 ja Pel-
lon pään sa ha 312-401-5-24, osoitteessa Sa han tie 66, Kyyjärvi, sijaitsevan
he vos tal lin toimintaan on haettava ym pä ris tö lu pa, mikäli tallilla pidetään
kuut ta (6) tai useampaa hevosta.

Lannan varastoinnin järjestäminen ja ympäristöluvan hakeminen
Päävelvoitteet
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Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta määrää * * * * * * * * * *
1. Järjestämään  hevosten lannan varastointi em. tiloilla ns. nit raat ti ase tuk-
sen edellyttämällä tavalla.
2. Hakemaan kirjallisesti ympäristölupaa eläinsuojalle (hevostallille)  Kyy-
jär ven kun nan ympäristönsuojeluviranomaiselta, jona toimii Pohjoisen Kes-
ki-Suo men ympäristölautakunta. TAI vähentämään tallilla tosiasiassa pi det-
tä vien he vos ten määrän enintään viiteen (5). Tällöin asiasta on ilmoitettava
kir jal li ses ti em. viranomaiselle. 

Tallilla pidettävien hevosten määrän vähentäminen enintään viiteen he vo-
seen ei poista velvollisuutta järjestää lannan varastointia lainsäädännön vaa-
ti mal la tavalla.

Päävelvoitteet 1 ja 2 on suoritettava 28.2.2023 mennessä

Määräyksiä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta
(ym pä ris tön suo je lu la ki 200 §).

Päävelvoitteiden tehoste

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta päättää asettaa pää vel voit tei-
den tehosteeksi toiminnan keskeytysuhkan. 

Mikäli päävelvoitteita 1 ja 2 ei noudateta määräaikaan mennessä voi lau ta-
kun ta määrätä toiminnan  keskeytettäväksi ja tallin tyhjennettäväksi.

Päätöksestä perittävä maksu
Keskeyttämisuhkan asettamispäätös, peritään taksan mukaan määräytyvä
mak su 180 €.

Päätöksen perustelut
Lannan varastointi maanvaraisesti rikkoo ympäristönsuojelulain nojalla an-
ne tun nitraattiasetuksen 5 §:n määräyksiä. Toiminnanharjoittaja on ollut tie-
toi nen lan nan va ras toin nin puutteista ja sen korjaamisen mahdollisuuksista,
mut ta ei ole ryhtynyt tarvittaviin toimiin asiassa. Lannan varastointi maan-
va rai ses ti aiheuttaa ympäristönsuojelulain 16 ja 17 §:ssä kiellettyä maa pe-
rän ja pohjaveden pi laan tu mi sen vaaraa. Luokitellulla pohjavesialueella
puut teel li sen lannan va ras toin nin aiheuttamat riskit ovat tavanomaista suu-
rem mat. Asian saat ta mi sek si hyväksyttävään tilaan on tarpeen antaa ym pä-
ris tön suo je lu lain 175 §:n no jal la määräys eli päävelvoite sekä asettaa toi-
min nan keskeyttämisuhka vel voit tei den noudattamiseksi ym pä ris tön suo je-
lu lain 184 §:n nojalla. 

Ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaan luokitellulle pohjavesialueelle si joit-
tu val le ympäristön pilaantumisen vaaraa ai heut ta val le toiminnalle on oltava
lu pa, vaikka toiminta olisi yleistä ym pä ris tö lu pa vel vol li suut ta (27 §) vä häi-
sem pää. Nykyisellä hevosten määrällä tallin pi tä mi nen pohjavesialueella ai-
heut taa ympäristön pilaantumisen vaaraa, jo ten toiminnalle on haettava lupa
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tai tallilla tosiasiassa pidettävien hevosten mää rä on vähennettävä enintään
vii teen (5). Lukumäärä on määritetty laa ja mit tais ta hevosten pitämistä kos-
ke van ilmoituskynnyksen mukaan (hevosia on pi to pai kas sa kuusi (6) tai
enem män). Määräys eli päävelvoite annetaan ym pä ris tön suo je lu lain 175 §:n
no jal la ja keskeytysuhka ympäristönsuojelulain 184 §:n nojalla.

Määräys määräysten noudattamisesta mahdollisesta muutoksenhausta huo li-
mat ta on perustelua, jotta lannan varastoinnin järjestämistä ja ym pä ris tö lu-
van  ha ke mis ta toiminnalle lainsäädännön edellyttämällä tavalla ei enää
muu tok sen haul la tarpeettomasti viivytettäisi. 

Ilmoitusvelvollisuus
Jos tätä päätöstä koskevat kiinteistöt (Ottola 312-401-5-169, Oikarin saha
312-401-5-33 ja Pellonpäänsaha 312-401-5-24 ) tai niitä koskeva käyt tö oi-
keus luovutetaan, on tässä päätöksessä mainitusta velvoitteesta ja uhasta il-
moi tet ta va luovutuksensaajalle ottamalla luovutuskirjaan sitä koskeva mai-
nin ta tai muutoin todisteellisesti. Lisäksi velvoitetun on ilmoitettava uhan
aset ta neel le viranomaiselle luovutuksensaaja nimi ja osoite.

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta ilmoittaa tästä päätöksestä
uh ka sak ko lain edellyttämällä tavalla Maanmittauslaitokselle, jotta kiin teis-
tö jä koskevista päävelvoitteista ja niiden tehosteeksi asetetusta uhasta teh-
täi siin merkintä kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.

Sovelletut säädökset
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-7, 16-17, 22-23, 27-28, 34, 172, 175,
179, 184, 190, 200, 205§
"Nitraattiasetus" eli Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puu tar ha ta lou-
des ta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) 4, 5, 7 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §
Uhkasakkolaki (1113/1990) 6-7, 14, 18-19 §
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi, Ympäristönsuojeluviranomaisen
mak su tak sa

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen siten
kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) sää de-
tään. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa jär jes tyk-
ses sä kuin pääasiasta.

Päätös

Muutoksenhaku

Toimenpiteet

 ____________
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79
Ympäristöasioiden valvonnan tilanne / Infraneliö Oy

634/610/2016

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

ASIA
Viitasaaren kaupungissa Haapaniemen kylän tiloilla Normila
931-401-1-508 ja Asfalttineliö 931-401-1-464 sijaitsevan kierrätysbetonin, -
tii len ja -asfaltin vastaanotto-, välivarastointi- ja murskaustoimintaan, me-
tal lin kier rä tyk seen sekä kierrätyspuun käsittelyyn myönnetyn ym pä ris tö lu-
van mukaisen toiminnan tilanne ja valvonta. 

ASIAN TAUSTA JA NYKYTILA
Ympäristölautakunta on myöntänyt 21.6.2010 § 58 Infraneliö Oy:lle mää rä-
ai kai sen ympäristöluvan betonin, tiilen ja asfaltin purkujätteen vastaanotto-,
va ras toin ti ja murskaustoimintaa sekä murskatun tiili- ja betonirouheen vä-
li va ras toin tiin. Lupa oli voimassa vuoden 2016 loppuun saakka. Ennen lu-
van päättymistä on toiminnalle haettu uutta ympäristölupaa ja ym pä ris tö lau-
ta kun ta on 13.12.2016 § 120 myöntänyt Infraneliö Oy:lle toistaiseksi voi-
mas sa olevan ympäristöluvan kierrätysbetonin, - tiilen ja –asfaltin vas taan-
ot to-, välivarastointi- ja murskaustoimintaan, metallinkierrätykseen sekä
kier rä tys puun käsittelytoiminnalle. Koska kyseessä on jätteen am mat ti mai-
nen käsittelytoiminta, on ympäristöluvassa määrätty toiminnalle vakuus.
Sel vi tyk sen perusteella vakuutta toiminnalle ei ole kuitenkaan asetettu.

Infraneliö Oy:llä suoritettiin ympäristölupaan liittyvä määräaikaistarkastus
23.3.2022. Tarkastukseen liittyneellä laitoskierroksella todettiin, että eri
puo lel la aluetta (etenkin betonijätteen vastaanottoalueella) oli runsaasti sel-
lais ta jätettä, jota alueelle ei ympäristöluvan mukaan saa vastaanottaa. Be to-
ni jät teen vastaanottokentällä oli tuotu lajittelemattomia kuormia erilaista jä-
tet tä (kipsilevyä, muovia, eristeitä, pahvia, sohva yms.). Ympäristöluvan lu-
pa mää räyk sien 1 ja 2 mukaan alueella ei saa vastaanottaa muita kuin ym pä-
ris tö lu vas sa määriteltyjä jätteitä.

Määräaikaistarkastuksen perusteella Infraneliö Oy:lle annettiin tuolloin oh-
jeet mm. siivota alueelta kaikki sinne kuulumattomat ja lupamääräyksiä rik-
ko vat jätteet pois määräaikaan mennessä. 

Kiinteistöllä suoritettiin uusintatarkastus 21.6.2022. Betonijätteen va ras-
toin tiin tarkoitetulla kentällä todettiin olevan edelleen runsaasti luvan vas-
tais ta jätettä, mm. muovilaatikoita, keilapalloja, sänky, sohvia, täysiä jä te-
säk ke jä, villaa, purkujätteitä, erilaisia levyjä, lämpöputkia. Alueita ei ollut
jär jes tet ty, eikä merkitty. 

21.7.2022 suoritetun käynnin yhteydessä todettiin, että tilanne betonijätteen
va ras toin ti alu eel la ei ollut merkittävästi muuttunut sinne kuulumattomien
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jät tei den osalta. Puutavaraa oli haketettu jonkin verran ja rautoja kerätty ka-
saan. Alueen takalaidalla oli kasoja murskattua jätettä, joka piti sisällään
mm. kiviainesta, betonia, laattoja ja puuta.

Alueesta on kerrotun mukaan vuokrattu toiminta-aluetta viereiselle jät teen-
kä sit te ly lai tok sel le sekä metallijätettä vastaanottavalle yritykselle. Ym pä ris-
tö lu vas sa esitetty Infraneliö Oy:n toimintaan varattu alue on näin ollen pie-
nen tynyt.

21.6.2022 ja 21.7.2022 suoritettujen uusintatarkastusten perusteella toi min-
nan har joit ta jal le annettiin mm. kehotus siivota alueelta sinne kuu lu mat to-
mat ja lupaehtojen vastaiset jätteet välittömästi, kuitenkin viimeistään
10.8.2022 mennessä. 

Kiinteistöllä suoritettiin uusintatarkastus 11.8.2022, jolla voitiin todeta, että
mää rä ai kais tar kas tuk sen perusteella edellytettyjä toimenpiteitä ei ollut suo-
ri tet tu ja esim. betonijätteen varastointiin tarkoitetulla kentällä oli edelleen
run saas ti luvan vastaista jätettä. 

Uusintatarkastuksen perusteella annettiin Infraneliö Oy:lle kehotus siivota
alu eel ta kaikki sinne kuulumattomat ja lupaehtojen vastaiset jätteet ja toi-
mit taa ne asian mukaiseen käsittelypaikkaan. Kehotuksessa edellytettiin
myös toiminnanharjoittajaa esittämään valvontaviranomaiselle muille yri-
tyk sil le vuokratut alueet asemapiirrokseen merkittynä. Toimenpiteet tuli
suo rit taa 30.9.2022 mennessä. Ennen määräajan täyttymistä toi min nan har-
joit ta ja lähetti pyynnön määräajan jatkamiseksi 17.10.2022 saakka, jotta la-
jit te lua avustamaan tilattu seulontalaitteisto ehtisi paikalle. Lisäaikaa toi-
men pi tei den suorittamiselle myönnettiin, koska alueella suoritetun käynnin
pe rus teel la voitiin todeta, että siivous- ja lajittelutyöt olivat käynnissä ja nä-
ky vää muutosta oli alueella havaittavissa.

18.10.2022 suoritetulla uusintatarkastuksella todettiin, että alueella on ryh-
dyt ty lajittelemaan sekaisin olleita jätteitä eri kasoihin. Alueella oli kui ten-
kin edelleen runsaasti sellaista jätettä kasoissa olevien jätteiden seassa, jota
alu eel la ei luvan mukaan saa olla. Jätekasoissa oli sekaisin mm. muovia,
puu ta, erilaisia levyjä, villaa. Betonin vastaanottokentän takalaidassa oli
edel leen useita kasoja murskattua jätettä, jossa oli sekaisin puuta, betonia,
tiil tä, levyä. Alueella olevia luvanmukaisia jätemateriaalikasoja oli ke ho tuk-
sen mukaisesti merkitty opasteilla. Toimintaan käytettävissä oleva alueen
ko ko vaikutti tarkastushetkellä riittämättömältä toiminnan luonne ja laajuus
huo mioi den. Toiminnanharjoittajan mukaan lajittelutyö oli vielä kesken,
kos ka seulontalaitteistoa ei ollut saatu paikalle sovittuna ajankohtana ko ne-
ri kon vuoksi.

Uusintatarkastuksen (18.10.2022) perusteella Infraneliö Oy:lle annettiin ke-
ho tus siivota ja pois kuljettaa 9.11.2022 mennessä toiminta-alueelta kaikki
sel lai set jätteet, joita luvan mukaan alueella ei saa vastaanottaa. Kehotuksen
mu kaan jätteet on toimitettava asianmukaiseen vastaanottopaikkaan ja toi-
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mi te tuis ta jätteistä tulee olla esittää tositteet. Alue on järjestettävä ym pä ris-
tö lu van lupamääräysten mukaisesti siten, että mm. eri jätelajit varastoidaan
eril lään 30.11.2022 mennessä ja vuokratut alueet on merkittävä näkyvästi
kiin teis töil lä. Valvontaviranomaiselle on toimitettava asemapiirros, josta
käy ilmi vuokra-alueet 30.11.2022 mennessä.

28.11.2022 kiinteistöllä suoritetun käynnin perusteella voitiin todeta, että
sii vous ta ja lajittelua oli jatkettu, mutta työ oli vielä kesken yhden sekalaista
jä tet tä sisältävän kasan osalta. Lisäksi alueella oli edelleen kasassa jätettä,
jos sa on murskattuna sekaisin betonia, puuta, pieniä määriä tiiltä yms.  Eri
jä te la jit olivat kuitenkin pääsääntöisesti varastoituna erillään. 

Vakuuden asettamisesta on toiminnanharjoittajalle lähetetty kehotus
30.11.2022.

JATKOTOIMET
Edellä kuvatun johdosta ympäristösihteeri kehottaa Infraneliö Oy:tä suo rit-
ta maan loppuun aiemmin annetuissa kehotuksissa edellytetyt toimenpiteet
toi min nan saattamiseksi ympäristöluvan mukaiseksi 31.1.2023 mennessä.
To sit teet poiskuljetetuista jätteistä tulee toimittaa kunnan ym pä ris tön suo je-
lu vi ran omai sel le välittömästi määräajan umpeuduttua. 

Mikäli kehotuksia ei noudateta, ryhdytään asiassa toimenpiteisiin hal lin to-
pak ko kei no jen käyttämiseksi ja harkitaan tutkintapyynnön tekemistä asias-
ta.

Oheismateriaali:
- Valokuvat (esitetään kokouksessa)

Lisätiedot: Ympäristösihteeri Katja Lappalainen, puh. 044 459 6815

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Lautakunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Muutoksenhaku

Toimenpiteet
 ____________
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80
Lausunto Elisa Oyj:n vesilain mukaisesta lupahakemuksesta teleliikennekaapelin
rakentamiseksi Keiteleen alitse Kapealahden ja Haapasalmen välille sekä
valmistelulupahakemuksesta

535/613/2022

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää lausuntoa Viitasaaren kau-
pun gin ympäristönsuojeluviranomaiselta Elisa Oyj:n lupahakemuksesta te-
le lii ken ne kaa pe lin rakentamiseksi Keiteleen alitse Kapealahden ja Haa pa-
sal men välillä sekä valmistelulupahakemuksesta. 

Elisa Oyj hakee lupaa vesistöön sijoitettavalle kaapelille. Optisessa kui tu-
kaa pe lis sa ei kulje virtaa. Suunnitelman mukaan kaapeli vedetään Keiteleen
yli Kapealahdesta Viitasaaren keskustaan torin rantapuiston pohjoislaitaan.
Hank keel la on tarkoitus laajentaa ja varmistaa Elisa Oyj:n valtakunnallisia
run ko yh teyk siä. Kaapeli on tarkoitus laskea vuonna 2023. Ra ken nus ai ka-
tau lun nopeuttamiseksi Elisa Oyj hakee myös vesilain (587/2011) mukaista
val mis te lu lu paa kaapelia ja erityisesti rantautumispaikkojen rakentamista
var ten.

Kaapelin reitti sijoittuu Yläkeiteleen rantayleiskaavan ja Viitasaaren ase ma-
kaa van alueille. Kaavat eivät suoraan koske vesialueita eikä järven pohjaa.
Kaa pe lin sijoittaminen rantautumispaikoilla vaikuttaa alueen maankäyttöön
pai kal li ses ti ja se on otettava huomioon mahdollisissa tulevissa rakennus- ja
kai vuu töis sä. 

Kaapelireitin keskiosuus sijoittuu Natura 2000 -suojelualueelle Ylä-Keitele
FI0900119. Alueen kuvaksen mukaan Ylä-Keiteleen Pihkurinselkä on karu,
val ta kun nal li ses ti merkittävä selkävesi, jonka rannat ovat huomattavalta
osin rakentamattomia. Kohde käsittää noin seitsemän kilometriä man ner-
ran taa ja useita kookkaita saaria, pieniä saaria sekä luotoja. Rannat ovat
vaih te le via ja maisemallisesti edustavia. Alueen kasvillisuus on pää asial li-
ses ti karua ja lajistollisesti niukkaa. Kohteelle leimallisia ovat rantoja mo-
nin paikoin kiertävät rantakalliot sekä lahtien luhdat ja rantaniityt. Ran-
ta-alu een metsät ovat pääosin kuivahkoa kangasta tai kalliomännikköä. Pai-
koin tavataan suopursuvaltaista kuivahkoa kangasta. Tuoretta kangasta on
paik ka paikoin ja lehtomaista kangasta on hyvin vähän. Soita alueella on
niu kas ti ja ne ovat pääosin erityyppisiä karuja luhtia. Kohteella on mer kit tä-
vää linnustollista arvoa mm. kuikan elinympäristönä.

Suunniteltu kaapelireitti kulkee 3 kiinteistön vesialueella. Näistä yksi on
seu ra kun nan omistama tila ja kaksi muuta ovat yhteisiä vesialueita, joilla on
jär jes täy ty neet osakaskunnat.
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Suunniteltu kaapelireitti on luodattu kesällä 2022. Vesistökaapeliosuus on
al le 10 km pituinen. Kaapelireitillä on 2 rantautumiskohtaa, joihin ra ken ne-
taan kytkentäkaivot ja kaapeli-urat rantaan. Kaapeliurat kaivetaan ran tau tu-
mis pai kois sa rantaan ja vesistön pohjaan 2 m syvyyteen asti. Ran tau tu mis-
koh dis sa kaapeli sijoitetaan järvenpohjaan kaivettuun uraan suojaputken si-
sään. Kaapeliuran kaivamisesta aiheutuu kaivamisesta johtuvaa tilapäistä
ve den samentumista. 

Vesistöosuuksilla kaapeli lasketaan pohjaan työhön soveltuvalta las ku aluk-
sel ta. Kaapeli on vettä raskaampaa ja veteen laskettaessa sitä ei tavallisesti
kiin ni te tä eikä painoteta muutoin kuin erityisistä syistä. Kaapeli pyritään si-
joit ta maan syvään veteen tasaiselle, esteettömälle pohjalle. Pohjan muo to-
jen mukaan asettunut liikkumattomana lepäävä kaapeli on sekä toi min ta var-
ma että häiritsee vähiten ympäristöä. Kaapeli merkitään ran tau tu mis koh dis-
sa kaapelitauluin. Kulkuväylät pyritään ylittämään syvässä kohdassa ja koh-
ti suo ras sa suunnassa. Kaapeli lasketaan mahdollisten muiden kaapeleiden ja
jär ven pohjan rakenteiden päälle. Valokuitukaapeli ei yleensä haittaa alla
ole vien rakenteiden toimintaa, mutta pohjan rakenteiden ja kaapelien huol-
ta mi nen tulee ottaa huomioon kaapelia laskettaessa. Kaapeli lasketaan niin
löy sä nä, että kaapelin voi naarata ja nostaa ehjänä pintaan.

Työ ei vaadi vesialueen sulkemista. Kaapelireitti kartoitetaan las ku vai hees-
sa GPS-laitteistolla. Syvin kohta suunnitellulla kaapelireitillä on 60 m, suu-
rin osa reitistä on syvempää kuin 2,5 m. Hankkeesta aiheutuu hakijan ar-
vion mukaan vain vähäistä ja lyhytaikaista haittaa vesialueelle ja sen käy töl-
le.

Oheismateriaali:
- Lausuntopyyntö

 Lisätiedot: Ympäristösihteeri Katja Lappalainen, puh. 044 459 6815

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

 Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta, joka toimii Viitasaaren kau-
pun gin ympäristönsuojeluviranomaisena, toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Johto tulee sijoittaa siten, että siitä ei aiheudu haittaa muille sijoituspaikalla
ole vil le rakenteille, johdoille tai kaapeleille. Johdosta ei saa aiheutua py sy-
vää haittaa ympäristölle tai kalastukselle. Vesistön pohjaan sijoitettavan
joh don osalta on varmistettava, että se pysyy paikallaan. Sijoituspaikan
alueil la, jossa veden keskisyvyys on enintään kaksi metriä, on johto upo tet-
ta va pohjaan tehtävään kaivantoon ja peitettävä tai muutoin suojattava.
Ran tau tu mis pai koil la johdon sijoittamiseksi vesistön pohjaan tehty kaivanto
on täytettävä vesistön pohjan luonnolliseen tasoon.

Päätös
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Pohjoisen Keski-Suomen
ympäristölautakunta

08.12.2022

Muutoksenhaku

Toimenpiteet

 ____________
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Pohjoisen Keski-Suomen
ympäristölautakunta

08.12.2022

81
Ilmoitusasiat / Ympäristönsuojelu

51/000/2022

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

1.
Ympäristötoimen toimialajohtaja, ympäristösihteeri
- 23.11.2022 selvityspyyntö Pihtiputaan kunnalle, koskien yleis suun ni tel-
man laatimista Alvajärven ranta- ja kyläosayleiskaavan M-EO -alueelle.

2.
Eurofins
- Lassila & Tikanojan Ympäristönpalvelut Oy / Pihtiputaan jät teen kä sit te ly-
lai tok sen velvoitetarkkailu 2022.

Lisätiedot: Ympäristötoimen toimialajohtaja Sari Flyktman,
puh. 044 459 7385.

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 

Päätös

Muutoksenhaku

Toimenpiteet
 ____________
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Pohjoisen Keski-Suomen
ympäristölautakunta

08.12.2022

82
Ilmoitusasiat / Rakennusvalvonta

51/000/2022

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

1.
Rakennustarkastaja/Viitasaari
- Myönnetyt luvat ajalta 28.10. - 17.11.2022  lupanro 123 -  135, 
oheis ma te ri aa li.

2.
Rakennustarkastaja/Pihtipudas
- Myönnetyt luvat 19.10. - 18.11.2022  lupanro 76 - 89, oheis ma te ri aa li.

3.
Rakennustarkastaja/Kannonkoski
- Myönnetyt luvat 20.10. - 10.11.2022  lupanro 49 - 53, oheis ma te ri aa li.

4.
Rakennustarkastaja/Kinnula
- Myönnetyt luvat 19.10. - 18.11.2022  lupanro 21 - 24, oheis ma te ri aa li. 

5.
Rakennustarkastaja/Kivijärvi
- Myönnetyt luvat 22.11.2022 lupanro 17 - 22, oheismateriaali.

6.
Rakennustarkastaja/Kyyjärvi
- Myönnetyt luvat 8.11.2022 lupanro 19 - 23, oheismateriaali.

Lisätiedot: Ympäristötoimen toimialajohtaja Sari Flyktman,
puh. 044 459 7385.

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Muutoksenhaku

Toimenpiteet
 ____________


